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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 
Περίληψη 

«Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Δοξάτου» 
 

Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 03 Δεκεμβρίου του 
έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. 
Ζουμπούλογλου Αναστασίου μετά από την αριθμ.πρωτ. 19508/27-11-2015 γραπτή 
πρόσκληση που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους με 
αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν 
παρόντα 23 μέλη και απόντα 4 μέλη οι κ.κ. Ιωάννου Χρήστος, Δημητριάδου 
Ιωάννα, Στρατέλη – Φυρινίδου Δήμητρα, Κωνσταντινίδου Ελένη επί συνόλου 27 
μελών:  

ΠΑΡΟΝΤΑ 
1 Βαϊραμίδης Στέφανος  9 Μουλιστάνος Αθανάσιος 17 Σαραπάρης Κων/νος 
2 Βόϊτσος Κων/νος 10 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 18 Τίρλας Δημήτριος 
3 Γιαπαύλος Νικόλαος 11 Σερέτης Ανέστης 19 Χαριτωνίδης Ιωάννης 
4 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 12 Στάντζιος Πασχάλης 20 Φωτιάδης Κυριάκος 
5 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 13 Τοκούτσης Παντελεήμων 21 Παπάζογλου Μιχαήλ 
6 Κωνσταντούδη-Στυλίδου Μ. 14 Χαλκίδης Χαράλαμπος 22 Καραγιαννίδου-Συμεωνίδου Παρ. 
7 Μαλακάκης Παναγιώτης 15 Χατζηλαζάρου Αναστάσιος 23 Μόρφης Σωτήριος 
8 Μπενάζης Ευάγγελος 16 Μπερμπερίδης Αθανάσιος   

ΑΠΟΝΤΑ 
1 Ιωάννου Χρήστος 3 Στρατέλη-Φυρινίδου Δήμητρα   
2 Δημητριάδου Ιωάννα 4 Κωνσταντινίδου Ελένη   

Σύνολο παρόντων δημοτικών συμβούλων 25 σε σύνολο 27 μετά την 
προσέλευση των κ.κ. Ιωάννου Χρήστου και Στρατέλη-Φυρινίδου Δήμητρας.  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων 
Αγίου Αθανασίου κα Ακριτίδου Φωτεινή, Δοξάτου κος Αλεξίου Νικόλαος, 
Κοινότητας Καλαμπακίου κος Βέτος Γρηγόριος, οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Κοινοτήτων  Αγίας Παρασκευής κα Αχουριώτου Σοφούλα,  Φτελιάς κος Παγκάκης 
Κωνσταντίνος, Κεφαλαρίου κος Καλεάδης Ιωάννης, Καλαμώνα κος Λαφτσίδης 
Ιωάννης και ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινοτήτων Αγοράς κος Εξουζίδης 
Αναστάσιος.  

Απουσίαζαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Κυργίων κος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος και  Νεροφράκτου κος Δερβίδης Θεολόγος και ο 
Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Πηγαδίων κος Κοσμίδης Αβραάμ αν και 
κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννου Χρήστος και Στρατέλη – Φυρινίδου 
Δήμητρα προσήλθαν στο 3ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης.   

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 30/03-12-2015 συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  
Αριθμός Απόφασης 356/2015 
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Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σερέτης Ανέστης και Παπαδόπουλος Παρασκευάς 
αποχώρησαν στο 3ο εκτός ημερησίας διάταξη θέμα.  

Η δημοτική σύμβουλος Καραγιαννίδου – Συμεωνίδου Παρασκευή, 
αποχώρησε στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Χατζηλαζάρου Αναστάσιος, Σαραπάρης 
Κωνσταντίντος, Τίρλας Δημήτριος, Μπερμπερίδης Αθανάσιος, Στρατέλη – Φυρινίδου 
Δήμητρα, Χαριτωνίδης Ιωάννης, Φωτιάδης Κυριάκος αποχώρησαν στο 1ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης μετά τη τοποθέτηση του Χατζηλαζάρου Αναστασίου ο οποίος 
κάνοντας αναφορά στις προμήθειες που διενεργεί τώρα η δημοτική αρχή, δήλωσε τη 
μη συμμετοχή τους  σε μια διαδικασία προσχηματική και ότι αν υπάρχουν στοιχεία ο 
Δήμαρχος πρέπει να απευθυνθεί στους αρμόδιους  ελεγκτικούς μηχανισμούς 
υπενθυμίζοντας την αποχώρησή τους από τη συνεδρίαση της 9ης Νοεμβρίου 2015 για 
τους ίδιους λόγους. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Σερέτης Ανέστης προσήλθε (μετά την αποχώρηση 
του στο 3ο θέμα εκτός της  ημερήσιας διάταξης) στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Χατζηλαζάρου Αναστάσιος, Μπερμπερίδης 
Αθανάσιος και Χαριτωνίδης Ιωάννης προσήλθαν (μετά την αποχώρησή τους στο 1ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης) στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μαλακάκης Παναγιώτης αποχώρησε στο 8ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μόρφης Σωτήριος αποχώρησε στο 2ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης και προσήλθε στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

Με την υπ’ αριθμ. 347/2015 απόφαση του Σώματος, οι υπ’ αριθμ. 
348,349,350/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού συμφώνησε 
ομόφωνα το σώμα, συζητήθηκαν εκτός ημερησίας διάταξης κατά την έναρξη της 
συνεδριάσεως. 

To 24o θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε. 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου Τσεντίδης 
Κωνσταντίνος Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Λατσίνογλου 
Αθανάσιος Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Σωφρονιάδου Μαρία 
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Καραγαϊτάνη Γιαννούλα 
Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Πληροφορικής και 
Διαφάνειας, Ανδρεάκης Γρηγόριος Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 
3463/2006 και του άρθρου 69 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.  

Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Δήμαρχος κος Δαλακάκης Δημήτριος, ο 
οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου. 

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για 
την τήρηση των πρακτικών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με 
την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ’ αριθμ. 24/2015 
απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στον Κανονισμό 
Άρδευσης Δήμου Δοξάτου.  
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 
οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν 
αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά. 
 Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις  των άρθρων 75,  79  & 167 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»  

2. Τις διατάξεις των άρθρων 94 και 95 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  
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3. Τις διατάξεις του Ν. 481/1943 (ΦΕΚ Α’ 266) και του Ν.Δ. 608/1948 (ΦΕΚ Α’ 
97) «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των δι' αρδεύσεις χρησιμοποιουμένων 
υδάτων», 

4. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 3881/1958 (ΦΕΚ Α’ 181) «Περί Έργων Εγγείων 
Βελτιώσεων», 

5. Τις διατάξεις του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ Α’ 171) «Περί κωδικοποιήσεως 
εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων 
των δήμων και κοινοτήτων», 

6. Τις διατάξεις του Β.Δ. 13-9/7-11-1959 (ΦΕΚ Α’ 243) «Περί Οργανισμών 
Εγγείων  Βελτιώσεων», 

7. Τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ Α’ 114) «Περί οικονομικής 
διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», 

8. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ Α’ 212) «Περί βεβαιώσεως και 
εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», 

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 499/1975 (ΦΕΚ Α’ 163) «Περί της αστυνομίας επί των 
αρδευτικών υδάτων και έργων, των διοικουμένων υπό των Οργανισμών 
Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.)», 

10. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 344/1968 (ΦΕΚ Α’ 71) «Περί διατάξεων τινών 
αφορωσών εις τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 923/1977 (ΦΕΚ Α’ 315) «Περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως του από 17.5/15.6.1952 Β.Δ./τος "περί οικονομικής 
διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων"». 

12. Τις διατάξεις του N. 3585/2007 (ΦΕΚ Α’ 148) «Προστασία του 
περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». 

13. Τις διατάξεις του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α’ 61) «Σύσταση Γραφείου 
Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη και άλλες διατάξεις». 

14. Τις διατάξεις του N. 1080/1980 (ΦΕΚ Α’ 246) «Περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων». 

15. Της αριθ. 4913/470/146/1960 Απόφασης Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ Β’ 149) 
«Περί εκδόσεων κανονισμών Αρδεύσεως υπό των Τοπικών Επιτροπών 
Αρδεύσεως (Τ.Ε.Α.) του Ν.Δ. 608/1948»,  

16. Της αριθ. Φ16/6631/1989 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 428) 
«Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων 
για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση», κα 

17. Της Ευρωπαϊκής Οδηγίας – Πλαίσιο για τη διαχείριση των Υδάτων 
(2000/60/ΕΚ). 

18. Την σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
μετά από διαλογική συζήτηση,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Με ψήφους 16 υπέρ, 1 κατά και 2 παρών 
Εγκρίνει τον Κανονισμό Άρδευσης Δήμου Δοξάτου ως κάτωθι: 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ  
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. Η γεωργία αποτελεί τον κυριότερο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής του 
Δήμου Δοξάτου  και συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική δραστηριότητα 
και ανάπτυξη της περιοχής του.  

Για το λόγο αυτό ο Δήμος θέτει ως στόχους:  
       α) την παραγωγική και αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της περιοχής. 
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β) την επέκταση των υφιστάμενων και την κατασκευή νέων αρδευτικών δικτύων 
στην περιοχή του Δήμου, μέσω της αξιοποίησης συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων. 
γ) την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους αγρότες από τις 
υπηρεσίες του Δήμου. 
δ) την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της γεωργίας στην περιοχή. 
ε) την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και την αναβάθμιση του ανθρώπινου 
δυναμικού που απασχολείται στον πρωτογενή τομέα. 
στ) την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της περιοχής. 
ζ) την αναβάθμιση των υποδομών και της ποιότητας ζωής στους οικισμούς του 
Δήμου, και  
η) την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και την αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων.  

2. Ο Δήμος Δοξάτου σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, τους αγρότες και τα 
συλλογικά τους όργανα, κινείται προς την κατεύθυνση επίτευξης των παραπάνω 
στόχων, ώστε η γεωργία να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή. 

3. Με την έκδοση του παρόντος Κανονισμού προσδιορίζεται η σχέση του Δήμου και 
των αγροτών ως προς την χρήση του αρδευτικού δικτύου που ανήκει στον Δήμο 
Δοξάτου για την άρδευση γεωργικών καλλιεργειών, με στόχο:  

α) την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του δημοτικού δικτύου άρδευσης,  

β) την ορθολογική χρήση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που διατίθενται για 
την άρδευση γεωργικών καλλιεργειών, και  

γ) την αειφόρο διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της περιοχής, 
σύμφωνα με τους όρους που τίθενται από υπερκείμενα πλαίσια, σε Εθνικό και 
Περιφερειακό επίπεδο, όπως τα σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων των Υδατικών 
Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και τα σχέδια διαχείρισης των λεκανών 
απορροής των ποταμών της περιοχής.   

4. Στον Κανονισμό Άρδευσης περιλαμβάνονται διατάξεις με τις οποίες 
προσδιορίζονται :  

α) η διάρκεια της αρδευτικής περιόδου,  
β) οι προϋποθέσεις για τη σύνδεση των καταναλωτών με το δημοτικό 
δίκτυοάρδευσης,  
γ) κανόνες χρήσης του δικτύου και του νερού άρδευσης,  
δ) οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των χρηστών του δικτύου,  
ε) τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των υδρονομέων άρδευσης,  
στ) τα αρμόδια δημοτικά όργανα στα θέματα άρδευσης,  
ζ) το γενικό πλαίσιο για τον καθορισμό και την επιβολή των τελών άρδευσης,  
η) απαγορεύσεις και παραβάσεις, τα αναλογούντα για κάθε παράβασηπρόστιμα, 
καθώς και τα αρμόδια δημοτικά όργανα για την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των 
προστίμων.   

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 

 
Άρθρο 1ο ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο κανονισμός αυτός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των         
καταναλωτών από το δίκτυο άρδευσης του Δήμου και καθορίζει τα σχετικά με την 
άρδευση, δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δήμου και των καταναλωτών. Αποσκοπεί 
στη θέσπιση των απαιτούμενων ρυθμίσεων για την εξασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου που ανήκει στο Δήμο Δοξάτου και ειδικότερα:  
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α) στη δίκαιη κατανομή των τοπικών υδάτινων πόρων που διατίθενται στη γεωργία, 
στον περιορισμό των αυθαιρεσιών και στην αποφυγή της σπατάλης στην κατανάλωση 
των υδάτων που προορίζονται για άρδευση,   
β) στη ρύθμιση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του Δήμου και των αγροτών 
σχετικά με το αντικείμενο της άρδευσης, και  

γ) στην ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού συστήματος και στην αξιοποίηση του 
διαθέσιμου υδάτινου δυναμικού της περιοχής. 

Aφορά δε στην άρδευση των κτημάτων της περιοχής, δικαιοδοσίας Δήμου Δοξάτου, 
που εξυπηρετούνται από τα νερά που διαχειρίζεται ο Δήμος και δεν υπάγονται σε 
διοίκηση από τον Γ.Ο.Ε.Β. ή τους Τ.Ο.Ε.Β.  

Αφορά επίσης και στις αγροτικές κατοικίες, στις κτηνοτροφικές, βιοτεχνικές, 
βιομηχανικές και λοιπές μονάδες (θερμοκήπια, καπνοσπορεία κλπ), που δεν μπορούν 
να εξυπηρετηθούν από τα δίκτυα ύδρευσης, αλλά  εξυπηρετούνται από τα 
υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα.  

Για την άρδευση των παραπάνω κτημάτων και λοιπών μονάδων (κτηνοτροφικών, 
βιοτεχνικών κλπ.) χρησιμοποιούνται τα νερά των πηγών, των γεωτρήσεων και όσων 
απολήγουν από αλλού μέσα στο αγρόκτημα.  

Η υδροδότηση των αγροτικών κατοικιών, κτηνοτροφικών, βιοτεχνικών και λοιπών 
μονάδων από τα δίκτυα άρδευσης σε καμία περίπτωση δεν αφορά στην ύδρευση 
αυτών, καθόσον δεν πληρούνται οι προδιαγραφές της ύδρευσης. Επισημαίνεται ότι ο 
Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση χρήσης από τους καταναλωτές των 
νερών του δικτύου άρδευσης για την ύδρευση των ανωτέρω κτημάτων και λοιπών 
μονάδων (κτηνοτροφικών, βιοτεχνικών κλπ.). 

Ο παρών κανονισμός άρδευσης συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του υπάρχοντος 
δικτύου άρδευσης, στον περιορισμό αυθαιρεσιών, στον περιορισμό της κατανάλωσης 
και στην αξιοποίηση του διαθέσιμου υδάτινου δυναμικού. 

Άρθρο 2ο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
1.      Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ 
ουσιαστικού Νόμου εντός των ορίων του Δήμου Δοξάτου. 

2.        Για την κατάρτιση του παρόντος Κανονισμού λήφθηκαν κυρίως υπόψη οι 
διατάξεις: 

2.1   του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» όπως συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 94 και 95 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και του άρθρου 167 του Ν. 3463/2006, 

2.2    του Ν. 481/1943 (ΦΕΚ Α’ 266) και του Ν.Δ. 608/1948 (ΦΕΚ Α’ 97) «Περί διοικήσεως 
και διαχειρίσεως των δι' αρδεύσεις χρησιμοποιουμένων υδάτων», 

2.3    του Ν.Δ. 3881/1958 (ΦΕΚ Α’ 181) «Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων», 
2.4    του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ Α’ 171) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον 

Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων», 
2.5     του Β.Δ. 13-9/7-11-1959 (ΦΕΚ Α’ 243) «Περί Οργανισμών Εγγείων  Βελτιώσεων», 
2.6     του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ Α’ 114) «Περί οικονομικής διοικήσεως και 

λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», 
2.7     του Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ Α’ 212) «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των 

Δήμων και Κοινοτήτων», 
2.8     του Π.Δ. 499/1975 (ΦΕΚ Α’ 163) «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων 

και έργων, των διοικουμένων υπό των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.)», 
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2.9      του Ν.Δ. 344/1968 (ΦΕΚ Α’ 71) «Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 

2.10   του Π.Δ. 923/1977 (ΦΕΚ Α’ 315) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 
17.5/15.6.1952 Β.Δ./τος "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και 
κοινοτήτων"». 

2.11   του N. 3585/2007 (ΦΕΚ Α’ 148) «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια 
και άλλες διατάξεις». 

2.12   του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α’ 61) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών 
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις». 

2.13  του N. 1080/1980 (ΦΕΚ Α’ 246) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας 
και άλλων τινών συναφών διατάξεων». 

2.14  της αριθ. 4913/470/146/1960 Απόφασης Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ Β’ 149) «Περί 
εκδόσεων κανονισμών Αρδεύσεως υπό των Τοπικών Επιτροπών Αρδεύσεως (Τ.Ε.Α.) 
του Ν.Δ. 608/1948»,  

2.15  της αριθ. Φ16/6631/1989 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 428) 
«Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την 
ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση», και 
2.16   της Ευρωπαϊκής Οδηγίας – Πλαίσιο για τη διαχείριση των Υδάτων  
          (2000/60/ΕΚ). 

 
Άρθρο 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

 
Ως «Δημοτικό Δίκτυο Άρδευσης» ορίζεται το αρδευτικό δίκτυο που περιλαμβάνει 
όλα τα επί μέρους αυτόνομα, υπόγεια ή επί του εδάφους, συστήματα και 
εγκαταστάσεις άρδευσης που λειτουργούν με οποιονδήποτε τρόπο στα Δημοτικά 
Διαμερίσματα, των οποίων την ευθύνη κατασκευής, συντήρησης, διαχείρισης και 
λειτουργίας έχει  ο Δήμος Δοξάτου . 
Τα δίκτυα άρδευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Δοξάτου. Η επισκευή 
και συντήρηση του δικτύου, των αντλιοστασίων και των αρδευτικών γεωτρήσεων 
καθώς και η επέκταση του δικτύου γίνεται από τον Δήμο, ανάλογα με τις 
εμφανιζόμενες ανάγκες, την επάρκεια του νερού και τις οικονομικές δυνατότητες 
του Δήμου. 

 
Άρθρο 4ο ΤΡΟΠΟΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

 
Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση του νερού η άρδευση θα πρέπει 
να είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
     α) Στάγδην για πολυετή φυτά, καλλιέργειες, αμπέλια, δένδρα κ.λ.π. 
     β) Με πολυμπέκ, πύραυλο για μονοετείς καλλιέργειες. 
      γ) Με άλλο τρόπο αν το προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και έγκριση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Άρθρο 5ο  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Νερό άρδευσης δικαιούται κάθε έκταση στην οποία αποδεδειγμένα υπάρχουν 
γεωργικές καλλιέργειες. Για την απόδειξη της ύπαρξης γεωργικής 
καλλιέργειας, ο υδρολήπτης θα πρέπει να προσκομίζει στην στον Δήμο 
Δοξάτου κατάλληλα έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά. 

2. Κάθε υδρολήπτης μπορεί να καταναλώνει την ποσότητα νερού που απαιτείται 
για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών του, σύμφωνα πάντα με τους 
περιορισμούς του παρόντος κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο 
μέλλον με σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Δοξάτου. 
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3. Στις περιοχές όπου η ποσότητα νερού δεν επαρκεί, ή η υπεράντληση 
δημιουργεί προβλήματα στην ποιότητα του νερού ύδρευσης, ο Δήμος 
Δοξάτου δύναται : 

α. Να εφαρμόζει περιοδική υδροδότηση (συγκεκριμένες ημέρες και ώρες), σύμφωνα 
με πρόγραμμα άρδευσης που καταρτίζει η υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου 
Δοξάτου. 
β. Να ορίζει διαφορετικό πρόγραμμα υδροδότησης ανά είδος καλλιέργειας, με 
προτεραιότητα στις μονοετείς καλλιέργειες. 
γ. Να προβεί σε τμηματικές διακοπές της παροχής στο δίκτυο ή να παρέχει νερό σε 
ορισμένες ώρες κατά την κρίση της. 
δ. Να επιβάλλει τρόπους άρδευσης που κρίνει προσφορότερους για την καλύτερη 
διαχείριση του νερού. Η εφαρμογή του τρόπου άρδευσης που θα έχει αποφασιστεί 
από τον Δήμο Δοξάτου αποτελεί κριτήριο για την υδροδότηση του ακινήτου ενώ η μη 
συμμόρφωση θα συνεπάγεται την διακοπή της. 
ε. Να διακόψει την υδροδότηση επ’ αόριστον ή να προβεί στον περιορισμό της 
αρδευτικής περιόδου έως την άρση των παραπάνω αιτιών. ο Δήμος Δοξάτου δεν 
φέρει ευθύνη, ούτε υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά 
μπορεί να υποστεί ο υδρολήπτης στην καλλιέργεια του ως συνέπεια της λήψης των 
παραπάνω μέτρων.  

4. Ο Δήμος Δοξάτου είναι υπεύθυνος για την ενιαία διαχείριση του νερού με 
σκοπό την εξασφάλιση της απαιτούμενης ποσότητας προς όλους τους 
καταναλωτές, ανάλογα με τις αρδευτικές ανάγκες κάθε περιοχής. 

5. Πρώτη προτεραιότητα στην παροχή νερού είναι η εξυπηρέτηση της ύδρευσης, 
σύμφωνα με τον νόμο. Συνεπώς, ο Δήμος Δοξάτου μπορεί να μειώσει τις 
παρεχόμενες ποσότητες νερού άρδευσης προκειμένου αυτές να δοθούν στην 
ύδρευση, όποτε αυτό απαιτηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω 
ποσότητες έχουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά. 

6. Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση του νερού η άρδευση 
θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δηλαδή α) Στάγδην για 
πολυετή φυτά, καλλιέργειες, αμπέλια, δένδρα κ.λ.π.    β) Με πολυμπέκ, 
πύραυλο για μονοετείς καλλιέργειες.  γ) Με άλλο τρόπο αν το προβλέπει η 
κείμενη νομοθεσία και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
ii) Βασικές έννοιες 
1. Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θεωρείται εκείνος που 
κατά τη συναλλαγή του με το Δήμο Δοξάτου δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή 
επικαρπωτής της αρδευόμενης έκτασης και υπογράφει την αίτηση για την 
υδροδότηση του ακινήτου. Ο Δήμος Δοξάτου κατά την υποβολή της αίτησης δεν 
εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται 
να αρδευτεί, ούτε η άρδευση αγροτεμαχίου αποτελεί στοιχείο 
αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος. 
2. Καταναλωτής ή υδρολήπτης θεωρείται εκείνος που κατά την συναλλαγή του με 
του με το Δήμο Δοξάτου δηλώνει ότι είναι ο χρήστης της αρδευόμενης έκτασης(π.χ. 
στις περιπτώσεις ενοικιαζομένων αγροτεμαχίων καταναλωτής είναι ο ενοικιαστής). 
3. Παροχή . 
Το σημείο στο οποίο μπορεί να συνδεθεί ο καταναλωτής. Η παροχή ανήκει μόνιμα 
στο ακίνητο για την άρδευση του οποίου τοποθετήθηκε έστω και αν αλλάξει η 
κυριότητα του και δεν μεταφέρεται για την άρδευση άλλου ακινήτου, ακόμα και αν 
αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη. 
Η Παροχή αποτελεί τμήμα του δικτύου άρδευσης του Δήμου Δοξάτου και τελεί υπό 
την ευθύνη της. Συνεπώς οποιαδήποτε παρέμβαση θεωρείται απόπειρα κλοπής νερού. 
Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται η υδροδότηση του ακινήτου και επιβάλλεται 
πρόστιμο σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Δοξάτου. 
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Άρθρο 6ο  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

 
Όσοι κάνουν χρήση του αρδευτικού δικτύου του Δήμου Δοξάτου είναι υποχρεωμένοι: 

1) Να συμμορφώνονται με τον κανονισμό άρδευσης τις οδηγίες και συστάσεις των 
υδρονομικών οργάνων και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.   

2) Να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη νερού 
και η πρόκληση ζημιών από διήθηση, πλημμύρες από τις υδροληψίες πριν και 
μετά το πότισμα, υπερχείλιση και διαφυγή του νερού σε παρακείμενα με τα δικά 
τους κτήματα, αγροτικούς δρόμους και εγκαταστάσεις. 

3) Να κλείνουν τις υδροληψίες μετά από κάθε διακοπή της λειτουργίας των 
αντλιοστασίων. 

4) Να συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του Δήμου για την 
καλύτερη δυνατή λειτουργία του δικτύου προς όφελος όλων. 

5) Να προβαίνουν σε δήλωση των καλλιεργειών εντός της οριζόμενης από το Δήμο 
χρονικής προθεσμίας, προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατά περίπτωση. 

6) Να δηλώνουν έγκαιρα στον αρμόδιο υδρονομέα την πρόθεσή τους να ποτίσουν 
και να τηρούν το πρόγραμμα άρδευσης που θέτει ο υδρονομέας.  

7) Να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των υδρονομέων που αφορούν τις ώρες 
χρήσης του δικτύου και την αρτιότητα των αρδευτικών εξαρτημάτων. 

8) Να εξοφλούν τις βεβαιωθείσες οφειλές παρελθόντων ετών από τέλη άρδευσης 
πριν από την έναρξη της νέας αρδευτικής περιόδου. Εάν έχει γίνει ρύθμιση των 
οφειλών αυτών, θα πρέπει να έχουν καταβληθεί κανονικά οι ληξιπρόθεσμες 
δόσεις. Όπου προβλέπεται προκαταβολή / τμηματική καταβολή τελών άρδευσης, 
αυτές πρέπει να εξοφλούνται εντός των οριζόμενων προθεσμιών.  

9) Να δηλώνουν άμεσα στον υδρονομέα οποιαδήποτε ζημιά που προκλήθηκε στο 
δίκτυο είτε από δική τους υπαιτιότητα είτε όχι. 

10)  Να μεριμνούν και να φροντίζουν για την καθαριότητα και την προσβασιμότητα 
των σημείων υδροληψίας. 

11)  Να προσέχουν και να προστατεύουν τις αρδευτικές υποδομές του Δήμου ώστε να 
μην προκαλούν φθορές και ζημίες με τη χρήση των γεωργικών μηχανημάτων 
τους.  

12) Στη διάρκεια του ποτίσματος ο χρήστης του δικτύου είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία των ιδιωτικών μέσων άρδευσης και ευθύνεται 
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για την πρόκληση οποιασδήποτε ζημιάς στο αρδευτικό ή οδικό δίκτυο των 
παρακείμενων καλλιεργειών από κακή λειτουργία των ιδιωτικών συστημάτων 
άρδευσης. 

13)  Να επιτρέπουν την διέλευση, την παραμονή και το εκσκαφή των χωραφιών τους 
από μηχανήματα του Δήμου όταν πρόκειται για περιπτώσεις επιδιόρθωσης 
βλαβών του δικτύου που μπορεί να συμβούν, ανεξάρτητα από τον χρόνο, την 
μορφή και την ηλικία της καλλιέργειας.  

14) Να λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση τεχνητής βροχής κοντά σε 
ηλεκτροφόρα καλώδια ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα. Ειδικότερα τα 
εξαρτήματα και οι σωληνώσεις άρδευσης κατά τη μεταφορά τους να μην 
πλησιάζουν ηλεκτροφόρα σύρματα γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 
Επιπλέον κατά τη χρήση της τεχνητής βροχής το εκτοξευμένο νερό να μην 
πλησιάζει και ακόμη χειρότερα να μην έρχεται σε επαφή με ηλεκτροφόρα 
σύρματα. Οι εκτοξευτήρες να τοποθετούνται μακριά από ηλεκτρικές γραμμές και 
δίκτυα της ΔΕΗ και να έχουν τέτοια κλίση, ώστε οι εκτοξευόμενες σταγόνες 
νερού να μην πλησιάζουν ηλεκτροφόρα σύρματα σε απόσταση μικρότερη των 
δέκα (10) μέτρων. 

 
 
Άρθρο 7ο  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ο Δήμος έναντι των καταναλωτών-χρηστών του αρδευτικού δικτύου έχει τις 
ακόλουθες υποχρεώσεις:  

1. Μεριμνά για την καλή λειτουργία και τακτή συντήρηση του δημοτικού δικτύου 
άρδευσης ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα το πότισμα των αρδευόμενων 
καλλιεργειών. 

2. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε 
ζημία τυχόν προκληθεί από την ακαταλληλότητα του παρεχόμενου νερού για 
άλλη πλην της άρδευσης χρήση. Επίσης δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε 
ζημία προκληθεί σε καλλιέργειες ευαίσθητες σε συγκεκριμένα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά.  

 
Άρθρο 8ο  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

 
1. Η σύνδεση των αγρών με τον αγωγό άρδευσης θα είναι μια και μόνο για το                                                              

κάθε αγροτεμάχιο  
2. Όποιος επιθυμεί την παροχή νερού και έχει αγροτεμάχιο πλησίον του δικτύου 

άρδευσης, υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Δοξάτου. Η 
παροχή νερού από το δίκτυο άρδευσης του Δήμου Δοξάτου επιτρέπεται μόνο 
μετά από αίτηση του καταναλωτή και την αντίστοιχη έγκριση της αρμόδιας 
υπηρεσίας του Δήμου Δοξάτου. στο κολλεκτέρ που αυτή θα κρίνει 
καταλληλότερο και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 

α. Στο ακίνητο να μην υπάρχει παροχή ύδρευσης. 
β. Στο ακίνητο να μην υπάρχει κτίσμα ή εάν υπάρχει να λειτουργεί ως βοηθητικός 
χώρος του ακινήτου (πχ αποθήκη) και με την προϋπόθεση να μην διαθέτει 
υδραυλικούς υποδοχείς. 
γ. Στο ακίνητο να μην περιλαμβάνεται άλλη δραστηριότητα. πέραν της αγροτικής. 
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δ. Ο τρόπος άρδευσης του ακινήτου να είναι σύμφωνος με τον κανονισμό λειτουργίας  
του Δήμου Δοξάτου. 
ε. Να έχει κατασκευάσει το δίκτυο άρδευσης έως τον συλλέκτη υδροληψιών 
(κολλεκτέρ) στο οποίο θα συνδεθεί μετά από υπόδειξη του Δήμου Δοξάτου  
ζ.  Να μην έχει προηγούμενες οφειλές προς το Δήμου Δοξάτου. 
3.  Για την υδροδότηση του ακινήτου θα πρέπει να υποβληθούν το Δήμο Δοξάτου τα 

παρακάτω δικαιολογητικά : 
α. Η αίτηση (τυποποιημένο έντυπο του Δήμου) η οποία συμπληρώνεται από τον 
ιδιοκτήτη του ακινήτου ή από κοινού από τον καταναλωτή και τον ιδιοκτήτη εφόσον 
δεν είναι ο ίδιος (πχ ενοικίαση ακινήτου). Στην αίτηση αναφέρονται η τοποθεσία του 
ακινήτου, η έκταση του ακινήτου, το μέγεθος και το είδος της καλλιέργειας, ο τρόπος 
άρδευσης, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία για την καλλιέργεια (π.χ. μητρώο 
καλλιεργιών) . 
β. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ιδιοκτήτη και ενοικιαστή (σε περίπτωση 
ενοικίασης) 
γ. Αντίγραφο του πρόσφατου Ε9 και εκκαθαριστικό εφορίας. 
δ. Ενοικιαστήριο θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία (σε περίπτωση ενοικίασης) 
ε. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ιδιοκτήτη και ενοικιαστή (σε περίπτωση 
ενοικίασης) 
ζ. Φωτοαντίγραφο αποσπάσματος ορθοφωτοχάρτη αγροτεμαχίου του Υπουργείου 
Γεωργίας (στοιχεία αγροτεμαχίου με αεροφωτογραφία) 
η. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη και ενοικιαστή με την οποία αποδέχονται 
ανεπιφύλαχτα τον παρόντα κανονισμό 
θ.  Κάθε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο από το Δήμου Δοξάτου. 
4. Σε κάθε αλλαγή στα παραπάνω (ιδιοκτήτης, καταναλωτής, μέγεθος και/η είδος 

καλλιέργειας κλπ) πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στο Δήμο Δοξάτου. Για 
όλες τις παροχές άρδευσης, οι οποίες προϋπάρχουν του παρόντος κανονισμού, οι 
ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων πρέπει να δηλώσουν όλα τα παραπάνω στοιχεία 
(ιδιοκτήτης, καταναλωτής, μέγεθος και είδος καλλιέργειας) εντός εξαμήνου από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

5. Ο Δήμος Δοξάτου δικαιούται να μην προχωρήσει στην έγκριση της αίτησης για 
σύνδεση με το δίκτυο άρδευσης, εφόσον δεν πληρούται μια τις παραπάνω 
προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού. 

6. Σε ειδικές περιπτώσεις μεγάλων ακινήτων των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι κατ’ 
επάγγελμα αγρότες, στις οποίες συνυπάρχουν αγροτική δραστηριότητα και οικία, 
είναι δυνατόν να επιτραπεί, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου, η υδροδότησή του και με παροχή ύδρευσης και 
με παροχή άρδευσης. Στην απόφαση αυτή, πρέπει απαραίτητα να ορίζεται η 
ελάχιστη ποσότητα νερού ύδρευσης που θα πρέπει να χρεώνεται. 

7. Οποιαδήποτε σύνδεση αγρού με τον αγωγό άρδευσης γίνει χωρίς την 
προηγούμενη έγκριση θα θεωρείται αυθαίρετη. Στην περίπτωση αυτή θα 
εξετάζεται η παράβαση από την Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, η οποία θα 
αποφασίζει τη συνέχιση ή τη διακοπή και παράλληλα θα επιβάλλει πρόστιμο στον 
ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή (ανάλογα) και στον συνυπεύθυνο τεχνίτη. 
 

 
Άρθρο 9ο ΠΑΡΟΧΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

 
 Η παροχή του νερού γίνεται με την κατασκευή υδραυλικής εγκατάστασης με έξοδα 
του ιδιοκτήτη ή μισθωτή του αγρού  πάντοτε με προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας 
υπηρεσίας Άρδευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Η 
σύνδεση της παροχής του νερού θα γίνεται από σημείο που θα υποδείξει ο αρμόδιος 
τεχνικός του Δήμου με παροχή  διαμέτρου μέχρι μιας ίντσας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και μόνο με απόφαση του Δημάρχου ύστερα από σχετική εισήγηση των 
τεχνιτών του Δήμου θα δύναται η παροχή να είναι μεγαλύτερης διαμέτρου. 
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Άρθρο 10ο  ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
 
1.    Σε όσους χρησιμοποιούν τις υποδομές και εγκαταστάσεις του δημοτικού δικτύου 

άρδευσης και κάνουν χρήση του παρεχόμενου αρδευτικού νερού επιβάλλονται 
τέλη άρδευσης που είναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου και προορίζονται να 
καλύπτουν κάθε συναφές έξοδο της υπηρεσίας άρδευσης, ιδίως δε τις δαπάνες 
συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας των αντλιοστασίων, των γεωτρήσεων, 
των ηλεκτρικών παροχών, των αρδευτικών καναλιών, των δικτύων άρδευσης, τα 
έξοδα μισθοδοσίας των υδρονομέων καθώς επίσης και τις δαπάνες απόσβεσης 
των επενδυμένων κεφαλαίων. 

2.    Τα τέλη άρδευσης ορίζονται  ανά καλλιέργεια και στρέμμα με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και είναι 
δυνατόν να αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο. 

3.    Το ύψος των εκάστοτε επιβαλλόμενων τελών άρδευσης υπολογίζεται με βάση 
τον κανόνα της ανταποδοτικότητας και μπορεί να διαφοροποιείται ανά Δημοτική 
Ενότητα ή επιμέρους Δημοτική και Τοπική Κοινότητα, ανάλογα με τις ιδιαίτερες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή (τρόπος άρδευσης, πηγή προέλευσης 
αρδευτικού νερού, είδος καλλιεργειών, κόστος λειτουργίας δικτύου, κλπ) μετά 
από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου.   

4.     Τα τέλη άρδευσης ισχύουν για την επόμενη, μετά την έκδοση της απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου, αρδευτική περίοδο. Στην περίπτωση που δεν ληφθεί νέα 
απόφαση ισχύουν τα τέλη της προηγούμενης περιόδου.  

5.     Τα τέλη άρδευσης βεβαιώνονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με τη 
σύνταξη σχετικού βεβαιωτικού καταλόγου και εισπράττονται από τον δημοτικό 
ταμία ή τους εισπράκτορες του Δήμου, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
από τις σχετικές διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-06-1959 (ΦΕΚ Α’ 114) «Περί 
οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 
ισχύουν.  

Σε κάθε περίπτωση ο βεβαιωτικός κατάλογος άρδευσης, που συμπληρώνεται 
βάσει των αποδείξεων άρδευσης, βεβαιώνεται κάθε Αύγουστο και η οφειλή θα 
εξοφλείται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Μετά την πάροδο 
αυτής της ημερομηνίας οι υπόχρεοι θα επιβαρύνονται με τις νόμιμες 
προσαυξήσεις.  

 
Άρθρο 11ο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 

 
Για τις τυχόν βλάβες που προξενούν οι καλλιεργητές στο δίκτυο άρδευσης (σπάσιμο 
βανών, παροχών ύδρευσης και αγωγών κλπ), θα αποκαθίστανται από τον Δήμο με 
δαπάνη των καλλιεργητών που θα επιβάλλεται από τον Δήμο ύστερα από σχετική 
βεβαίωση του αρμοδίου γραφείου βεβαίωσης και είσπραξης του Δήμου. 

 
 

Άρθρο 12ο ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 
1. Η ρύθμιση των δικλείδων διανομής του νερού θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο 

από τον αρμόδιο τεχνικό του Δήμου βάσει σχετικού προγράμματος αρδεύσεως 
που θα συντάσσεται από τον Δήμαρχο, στην οποία θα αναφέρεται με ακρίβεια ο 
χρόνος και η προς άρδευση γεωργική ζώνη. Όποιος παραβιάσει τις ανωτέρω 
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δικλείδες με σκοπό την αυθαίρετη λήψη νερού θα τιμωρείται με χρηματικό 
πρόστιμο. 

2. Σε περίπτωση υποτροπής των οποιωνδήποτε παραβάσεων τα επιβαλλόμενα 
πρόστιμα θα διπλασιάζονται. 
 
 

Άρθρο 13ο ΛΗΨΗ ΝΕΡΟΥ 

 
Η λήψη του νερού από τις δεξαμενές που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος με 
αντλητικά συγκροτήματα θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο ύστερα από άδεια που θα 
εκδίδεται από τον Δήμο. 

 
 

Άρθρο 14ο ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ 
 
Η ροή του νερού κανονίζεται από την υπηρεσία άρδευσης του Δήμου ανάλογα με τις 
ανάγκες του Δήμου και την επάρκεια του νερού και αν υπάρχει λόγος θα 
ανακοινώνεται η όποια μεταβολή προς τους κατοίκους. Σε περίπτωση που οι 
ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων, ύστερα από μεταβίβαση, διαφοροποιηθούν δεν 
διακόπτεται η παροχή νερού αλλά είναι υπόχρεοι οι νέοι και οι παλαιοί ιδιοκτήτες να 
δηλώσουν την μεταβολή στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

 
 

Άρθρο 15ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

 
1. Η άρδευση θα πραγματοποιείται βάσει προγράμματος, το οποίο συντάσσεται από 

την αρμόδια υπηρεσία άρδευσης. Καλλιεργητής ο οποίος αντιτίθεται στην 
λειτουργία του προγράμματος θα τιμωρείται με πρόστιμο 150€. 

2. Σε περίπτωση που χρήστης κάνει κατάχρηση και κατασπατάληση νερού θα 
τιμωρείται με πρόστιμο 150€. Την παράβαση βεβαιώνουν οι υδρονομείς και ο 
Διευθυντής της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Δοξάτου.  

 
 
Άρθρο 16ο ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 
Δημότες οι οποίοι δεν έχουν τακτοποιήσει προηγούμενες οφειλές τους προς τον Δήμο 
θα ειδοποιούνται εγγράφως και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα διακόπτεται η 
προς αυτούς παροχή του νερού.   
Άρθρο 17ο ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

1.      Η αρδευτική περίοδος λειτουργίας του δημοτικού δικτύου άρδευσης έχει έναρξη 
την 15η ΑΠΡΙΛΙΟΥ και λήξη την 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ κάθε έτους.  

Οι ως άνω ημερομηνίες είναι ενδεικτικές και μπορεί να τροποποιούνται ανάλογα 
με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, τα διαθέσιμα αποθέματα υδάτων 
και την επάρκεια αυτών για άρδευση, τις εκάστοτε καλλιεργητικές ανάγκες, το 
είδος και τις εκτάσεις των καλλιεργειών, λαμβάνοντας υπόψη και τους 
περιορισμούς ή τις απαγορεύσεις που τυχόν τίθενται από σχετικές διατάξεις 
νόμων ή αποφάσεις αρμοδίων υπερκείμενων οργάνων και υπηρεσιών. 

2.     Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να  τροποποιείται η ημερομηνία  
έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου 
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3.     Η λειτουργία του δικτύου για όλη την αρδευτική περίοδο θα είναι 
εικοσιτετράωρη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις βλαβών στο δίκτυο ή στα 
αντλιοστάσια, απρόβλεπτων δυσμενών συνθηκών.  

 
Άρθρο 18ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

 
Η υπηρεσία άρδευσης εξυπηρετείται από αρμόδιους τεχνικούς (υδραυλικούς – 
υδρονομείς), οι οποίοι έχουν την ευθύνη της λειτουργίας της υπηρεσίας αυτής με 
τα παρακάτω καθήκοντα: 
1. Φροντίζουν καθημερινά την κανονική λειτουργία των αντλιοστασίων και των 

υδραγωγών άρδευσης. 
2. Επιθεωρούν το δίκτυο άρδευσης για την εξακρίβωση των παρουσιαζομένων 

βλαβών και επιδιόρθωση αυτών. 
3. Επιβλέπουν την κανονική παροχή του νερού σε όλα τα σημεία του 

αγροκτήματος εφόσον υπάρχουν αγωγοί άρδευσης. 
4. Περιέρχονται κατά τον μήνα που ορίζεται από τον Δήμαρχο όλες τις 

καλλιέργειες και τις οργανωμένες μονάδες κτηνοτροφίας και ελέγχουν την 
ακρίβεια των δηλωθέντων και αρδευθέντων και μη στρεμμάτων και 
συντάσσουν ανάλογη ονομαστική κατάσταση. 

5. Παρακολουθούν για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού 
και αναφέρουν στην Τοπική Επιτροπή Άρδευσης κάθε παράβαση. Έχουν 
ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των αρδευτικών 
δικτύων του Δήμου. 

6. Υπεύθυνοι γενικά προς το Δήμο για την επιμελή και αυστηρή τήρηση των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού άρδευσης είναι οι υπάλληλοι της 
υπηρεσίας άρδευσης του Δήμου και του γραφείου βεβαίωσης και είσπραξης 
εσόδων του Δήμου.  

7. Να μην επιτρέπουν το πότισμα των χωραφιών όσων παραγωγών της περιοχής 
δικαιοδοσίας του Δήμου δεν συμμορφώνονται με τον Κανονισμό αυτό. Για 
κάθε παράπονο κατά των υδρονομικών οργάνων σε ότι αφορά στην εφαρμογή 
του Κανονισμού Άρδευσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναφέρονται στην 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν νερό σε 
κάθε παραγωγό και μόνο αυτοί θα χειρίζονται τις ανάλογες βάνες στην κάθε 
περίπτωση. 

8. Να τηρούν το πρόγραμμα άρδευσης και να μην δέχονται φιλοδωρήματα σε 
καμιά περίπτωση. 

9. Να διατηρούν τους χώρους των αντλιοστασίων καθαρούς καθώς και τα 
φρεάτια των βανών. Όταν παρατηρούν κάποιον να πετάει σκουπίδια οφείλουν 
να τον αναφέρουν. 

10. Οι υδραυικοί-υδρονομείς θεωρούνται συνυπεύθυνοι σε περίπτωση απόκρυψης 
στρεμμάτων που αρδεύονται. 

11. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω ο Δήμος θα προβεί στις νόμιμες 
κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία 

12. Να συντάσσουν εισηγήσεις για τη βελτίωση των συνθηκών άρδευσης 
 

 
Άρθρο 19ο  ΠΑΡΑΠΟΝΑ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

1.    Παράπονα καταναλωτών που υποβάλλονται με γραπτή αίτηση ή αναφορά, 
εξετάζονται από την αρμόδια υπηρεσία Άρδευσης του Δήμου ή και μπορούν να 
οδηγούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο αφού καταβληθεί το αντίστοιχο τέλος 
ένστασης που ορίζεται στο ποσό των 20 ευρώ ανά ένστατση. 
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2.    Ενστάσεις καταναλωτών επί βεβαιωθέντων τελών άρδευσης θα εξετάζονται από 
την Οικονομική Επιτροπή ή άλλο αρμόδιο όργανο του Δήμου και θα 
επικυρώνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
Άρθρο 20ο  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
1. Απαγορεύεται απόλυτα η παροχέτευση νερού από κεντρικούς μεταφορείς 

αγωγούς και καταθλιπτικούς αγωγούς άρδευσης. Οι παραβάτες τιμωρούνται με 
χρηματικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. 

2. Απαγορεύεται αυστηρά το άνοιγμα ή κλείσιμο βαλβίδων του αρδευτικού δικτύου 
πέραν από αυτές που είναι απαραίτητες για την άρδευση του αγροτεμαχίου και 
πάντα με την υπόδειξη του υδρονομέα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό 
πρόστιμο εκατό (100) ευρώ.  

3. Απαγορεύεται αυστηρά η λαθραία λήψη νερού. Λαθραία λήψη θεωρείται η χρήση 
του δικτύου χωρίς εντολή του υδρονομέα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με 
χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.  

4. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε η είσοδος σε αντλιοστάσιο εκτός από τον 
υδρονομέα που είναι εντεταλμένος για τη συγκεκριμένη γεώτρηση, τους 
τεχνικούς συντήρησης ή άλλα εξουσιοδοτημένα όργανα που ενεργούν για 
λογαριασμό του Δήμου Δοξάτου. Οι παραβάτες των προηγούμενων παραγράφων 
πέραν του χρηματικού προστίμου που θα τους επιβάλλεται είναι υποχρεωμένοι να 
αποκαθιστούν και κάθε βλάβη ή ζημία προκύψει από αυτές τις ενέργειές τους. Οι 
παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ. 

5. Απαγορεύεται η ρίψη εντός των καναλιών και γενικότερα εντός του δικτύου 
αντικειμένων, όπως πλαστικά δοχεία, ξύλα, πέτρες, χώματα και κάθε φύσεως 
αντικείμενα που εμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού. Οι παραβάτες θα 
τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο έως τριακόσια (300) ευρώ.  

6. Απαγορεύεται η φθορά και πρόκληση ζημιών και βλαβών στα αρδευτικά δίκτυα 
από την μη προσεκτική χρήση των γεωργικών μηχανημάτων. Σε περίπτωση που οι 
βλάβες προκληθούν με δόλο των γεωργών-παραβατών εκτός του κόστους 
αποκατάστασης (υλικών, υπηρεσιών, κλπ) που υποχρεούνται οι υπαίτιοι 
επιβάλλεται και χρηματικό πρόστιμο έως τριακόσια (300) ευρώ. Σε περίπτωση 
που οι βλάβες προκληθούν από αμέλεια των γεωργών τότε η οικεία Τοπική 
Επιτροπή Άρδευσης, μετά από έκθεση αυτοψίας που διενεργεί η τεχνική υπηρεσία 
του Δήμου στην οποία προσδιορίζεται το ύψος της δαπάνης αποκατάστασης 
(υλικά, υπηρεσίες, κλπ), εισηγείται στα αρμόδια δημοτικά όργανα την πληρωμή 
αυτής της δαπάνης στον Δήμο από τον υπαίτιο της ζημίας.  

7. Κατά την διάρκεια των αρδεύσεων απαγορεύεται η διαβροχή των αγροτικών 
δρόμων, οι αυθαίρετες τομές, και η εναπόθεση χωμάτων σ’ αυτούς κατά το 
όργωμα του χωραφιού. Οι παραβάσεις αυτές τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο 
έως τριακόσια (300) ευρώ. Αρμόδια όργανα ελέγχου καθίστανται οι υδρονομείς, 
και τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας. 

8. Κατά την διάρκεια των αρδεύσεων απαγορεύεται οι χρήστες του δικτύου να 
ρίχνουν νερό στα αποστραγγιστικά κανάλια, γεγονός που συνεπάγεται την αύξηση 
του κόστους λειτουργίας των γεωτρήσεων και την σπατάλη του νερού άρδευσης. 
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Σε όσους δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο έως τριακόσια 
(300) ευρώ.  

9. Απαγορεύεται η διακοπή ή παρεμπόδιση της κυκλοφορίας στους αγροτικούς 
δρόμους από την τοποθέτηση αγροτικών μηχανημάτων (αρδευτικά 
συγκροτήματα, τρακτέρ, κλπ). Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με χρηματικό 
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. 

10. Απαγορεύεται στους καλλιεργητές να καταλαμβάνουν και να καλλιεργούν τους, 
εντός του αρδευτικού δικτύου, αγροτικούς δρόμους ή να τους οργώσουν κατά τα 
γυρίσματα και να τους χαλούν, να συσσωρεύουν χώματα, χόρτα, υδροαρδευτικό 
υλικό, αγροτικά εργαλεία, μηχανήματα, κλπ. πάνω στους αγροτικούς δρόμους. Οι 
παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. 

11. Απαγορεύεται αυστηρά η ανεξέλεγκτη απόρριψη κενών συσκευασιών των 
φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον. Οι κενές συσκευασίες απορρίπτονται 
υποχρεωτικά στον πλησιέστερο ειδικό κάδο ή καταστρέφονται με ευθύνη του 
παραγωγού σύμφωνα με τις οδηγίες τις ετικέτας και την ισχύουσα νομοθεσία. Οι 
παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ. 

12. Τα χρηματικά πρόστιμα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο κωδικοποιούνται 
συνοπτικά στο Παράρτημα του Κανονισμού Άρδευσης και μπορεί να 
αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Άρθρο 21ο  ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΕΠΙΒΟΛΗ – ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

1. Κατά των καταλαμβανόμενων επ’ αυτοφώρω ως υπαιτίων παραβάσεων που 
αναφέρονται στον Κανονισμό αυτό, επιβάλλονται τα κατά περίπτωση οριζόμενα 
πρόστιμα. 

2. Οι υδρονομείς και εφόσον διαπιστώσει παραβίαση διατάξεων του παρόντος 
Κανονισμού, συντάσσει εις τριπλούν «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης» στην 
οποία αναγράφονται:  

α) Τα προς εξατομίκευση του παραβάτη απαιτούμενα στοιχεία ταυτότητας,  
β) Ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης της παράβασης,   
γ) Συνοπτική αναφορά της τελεσθείσας παράβασης και μνεία της διάταξης ή 
των 
     διατάξεων του Κανονισμού που παραβιάζονται.  
δ) Το ύψος του χρηματικού προστίμου που προτείνεται να επιβληθεί. 

3. Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης υπογράφεται από τους υδρονομείς και τον 
παραβάτη εφόσον την αποδέχεται. Σε περίπτωση άρνησης του παραβάτη να 
υπογράψει, αναφέρεται ο λόγος της άρνησης στην Πράξη Βεβαίωσης 
Παράβασης.  

4. Από το τριπλότυπο της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, το πρώτο φύλλο 
επιδίδεται στον παραβάτη με αποδεικτικό, το δεύτερο διαβιβάζεται στην αρμόδια 
υπηρεσία εσόδων του Δήμου Δοξάτου και το τρίτο παραμένει στο στέλεχος. 

5. Σε περιπτώσεις συνεχιζόμενων παραβάσεων από τον ίδιο υπαίτιο, η αρμόδια 
υπηρεσία Άρδευσης προβαίνει σε έγγραφη σύσταση προς αυτόν ορίζοντας εύλογο 
χρόνο συμμόρφωσης. Μετά το πέραν του οριζόμενου χρόνου και εφόσον δεν 
συμμορφωθεί ο υπαίτιος, μπορεί να επιβάλλεται σε βάρος του και νέο πρόστιμο 
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επαυξημένο έως το διπλάσιο του ανώτερου προβλεπόμενου διοικητικού 
προστίμου που ισχύει κατά περίπτωση. Εφόσον ο καλλιεργητής συνεχίζει 
περαιτέρω να αρνείται να συμμορφωθεί με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να 
διακοπεί η παροχή άρδευσης.   

6. Οι κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καταλαμβανόμενοι επ’ 
αυτοφώρω παραβάτες στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο, εφόσον αμφισβητούν 
την αποδιδόμενη παράβαση και το επιβληθέν πρόστιμο, μπορούν να αποταθούν 
με αίτησή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και εφόσον αυτή δεν 
ικανοποιηθεί μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο.   

 
 
Άρθρο 22ο ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 
 

Κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την άρδευση των κτημάτων δικαιοδοσίας 
Δήμου Δοξάτου και δεν περιλαμβάνεται στα άρθρα αυτού του κανονισμού 
ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία και εφαρμόζεται 
αμέσως. 
 

 
Άρθρο 23ο ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο παρών κανονισμός άρδευσης αποτελούμενος από 23 άρθρα γίνεται οριστικός 
αφού εγκριθεί από την Περιφερειακή Διοίκηση και αφού κοινοποιηθεί με 
τοιχοκόλληση στα γραφεία του Δήμου και των Τοπικών Κοινοτήτων και ισχύει 
μέχρι νεότερης τροποποίησης. 

 
Ο δημοτικός σύμβουλος Παπάζογλου Μιχαήλ ψήφισε κατά κάνοντας παρατηρήσεις 
επί του σχεδίου όπως ότι  τα πάντα παραπέμπονται στους υδρονομείς που όμως ο 
Δήμος δεν διαθέτει, έτσι όπως αυτές αναλυτικά κατεγράφησαν στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Χατζηλαζάρου Αναστάσιος και Μόρφης Σωτήριος ψήφισαν 
παρών.  
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 356/03-12-2015. 
Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                  ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 
 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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