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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Aπό το αριθμ. 9/4-10-2016 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αγίου
Νικολάου.
Αριθμ. Αποφ 68

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Σχέδιο κανονισμού Άρδευσης

Δήμου Αγίου

Νικολάου
Στον Άγιο Νικόλαο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 4η του μηνός Οκτωβρίου 2016
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Αγίου
Νικολάου, μετά από την αριθμ 14562/30-9-2016 πρόσκληση του Προέδρου της, Δημάρχου Αγίου
Νικολάου, κ. Aντώνη Ζερβού η οποία επιδόθηκε την 30-9-2016 σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/10
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί είναι παρόντα τα μέλη της Επιτροπής, ως
εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Α. Ζερβός , Πρόεδρος
Κ. Κοκκίνης. ,
Χ. Αλεξάκης,
Δ. Σφυράκης,

ΑΠΟΝΤΕΣ
Θ.Βελημβασάκη

Μέλος
Μέλος
Μέλος

Ν. Αφορδακός, Μέλος
Μ. Σγουρός , Αντιπρόεδρος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου κ. Κασλή Μαρία για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίαση
Εισάγεται προς συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής Σχέδιο νέου
κανονισμού άρδευσης Δήμου Αγίου Νικολάου το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.
Στη συνέχεια ανέφερε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 79 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 και 73
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του Ν. 3852/2010 το θέμα που συζητείται θα πρέπει να τεθεί σε διαβούλευση προκειμένου να
εκφράσουν τις απόψεις – παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και στη συνέχεια η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Μετά τα παραπάνω ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής επί του
σχεδίου όπου προτάθηκε η αντικατάσταση της περ. ε της παρ.7 του άρθρου 4 του σχεδίου νέου
κανονισμού άρδευσης ως εξής:

Αν παροχή διαπιστωθεί ότι φέρει υδρόμετρο χαλασμένο , το υδρόμετρο

αφαιρείται άμεσα , ο κάτοχος του χαλασμένου υδρομέτρου ειδοποιείται εγγράφως για την αφαίρεση του
υδρομέτρου και ενημερώνεται για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ώστε να αντικατασταθεί το χαλασμένο
υδρόμετρο . Εάν υπάρχει αυθαίρετη επανασύνδεση να επιβάλλεται πρόστιμο 100€

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της
Το σχέδιο κανονισμού άρδευσης
Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 2 του 3463/2016
Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010
την υποβληθείσα πρόταση
Αποφασίζει

Ομόφωνα

Α. Αντικαθιστά την περ. ε της παρ.7 του άρθρου 4 του σχεδίου νέου κανονισμού άρδευσης ως
εξής:

Αν παροχή διαπιστωθεί ότι φέρει υδρόμετρο χαλασμένο , το υδρόμετρο αφαιρείται άμεσα , ο κάτοχος

του χαλασμένου υδρομέτρου ειδοποιείται εγγράφως για την αφαίρεση του υδρομέτρου και ενημερώνεται για τις
ενέργειες που πρέπει να κάνει ώστε να αντικατασταθεί το χαλασμένο υδρόμετρο . Εάν υπάρχει αυθαίρετη
επανασύνδεση να επιβάλλεται πρόστιμο 100€

Β. Θέτει σε δημόσια διαβούλευση για 50 ημέρες το σχέδιο νέου κανονισμού Άρδευσης Δήμου

Αγίου Νικολάου , όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν της ανωτέρω αντικατάστασης της περ. ε της
παρ.7 του άρθρου 4 αυτού
Γ. Το ως άνω διαμορφωθέν σχέδιο να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια , στην ιστοσελίδα του
Δήμου ,να τοιχοκολληθεί στα γραφεία των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου
Δ .Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής η επιτροπή ποιότητας ζωής να συζητήσει το θέμα και τις
τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για
τη λήψη σχετικής απόφασης
Για τούτο συντάχθηκε και υπογράφεται :
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Κ.Κοκκίνης

Αντώνης Ζερβός

Δ.Σφυράκης
Χ.Αλεξάκης
Ν. Αφορδακός
Μ. Σγουρός
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Άρθρο 1ο Σκοπός – αντικείμενο
Ο Παρόν Κανονισμός αρδεύσεως καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση
και λειτουργία του αρδευτικού δικτύου του Δήμου Αγίου Νικολάου . Εκδίδεται δε σε
εφαρμογή του Ν 3463/2006 άρθρο 79, « 1. Οι Δηµοτικές και Κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν
θέµατα της αρµοδιότητάς τους, εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της
κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες δ) καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις , δ3.) για
τη χρήση και λειτουργία των συστηµάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης»
Τα αρδευτικά τέλη καθορίζονται με χωριστή απόφαση .

Άρθρο 2ο Ιδιοκτησία του αρδευτικού δικτύου
Το δημοτικό αρδευτικό δίκτυο περιλαμβάνει όλες τις δημοτικές αρδευτικές γεωτρήσεις,
πηγές, πηγάδια που έχουν άδεια χρήσεως αρδευτικού νερού σε ισχύ , τα συνοδά τους
αντλιοστάσια , προωθητικά, δεξαμενές άρδευσης, τους κεντρικούς αγωγούς μεταφοράς , το
δίκτυο διανομής εντός αρδευτικής ζώνης και τα κολεκτέρς. Την ευθύνη για την καλή
λειτουργεία και συντήρηση του έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
Τα υδρόμετρα και οι αγωγοί μεταφοράς από τα δημοτικά κολεκτέρς που θα τους
υποδειχτούν ως τα κτήματα, ανήκουν στους καταναλωτές και φέρουν την ευθύνη για την
εποπτεία και συντήρηση τους, δίχως όμως να έχουν δικαίωμα επέμβασης στα υδρόμετρα.
Οι καταναλωτές υποχρεούνται να τοποθετούν τα ατομικά τους δίκτυα τακτοποιημένα, με
τρόπο τέτοιο ώστε να μην δημιουργούν προβλήματα στην κυκλοφορία πεζών κι οχημάτων
και να μην εμποδίζουν τη συντήρηση κι επισκευή των αγροτικών δρόμων.
Για οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί στο δίκτυο και τις εγκαταστάσεις άρδευσης του Δήμου
Αγίου Νικολάου, αρμόδια για την εκτίμηση και αποκατάστασή της είναι η Τεχνική
Υπηρεσία ενώ η δαπάνη βαρύνει αυτόν που την προξένησε.

Άρθρο 3ο Καθορισμός αρδευτικής περιόδου
1.

Η αρδευτική περίοδος λειτουργίας του δημοτικού δικτύου άρδευσης ξεκινά την 1η
Απριλίου και λήγει την 31η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις άδειες χρήσεως
αρδευτικού νερού. Τους υπόλοιπους μήνες οι αρδευτικές γεωτρήσεις θα είναι
κλειστές και κλειδωμένες. Τα κλειδιά θα παραδίδει στον πρόεδρο της κοινότητας ο
υδρονομέας στο τέλος της αρδευτικής περιόδου και θα τα παραλαμβάνει από αυτόν
με την αρχή αυτής.
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2.

Η λειτουργία των αρδευτικών δικτύων κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου
θα είναι εικοσιτετράωρη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις βλαβών, απρόβλεπτων
δυσμενών συνθηκών, εφαρμογή αρδευτικού προγράμματος ή απαγορεύσεις που
τυχόν τίθενται από σχετικές διατάξεις νόμων ή αποφάσεις αρμοδίων υπερκείμενων
οργάνων κι υπηρεσιών.

Άρθρο 4ο Χρήση αρδευτικού νερού –Περιοδικό πρόγραμμα άρδευσης Πρόστιμα
1. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου µέσω των δικτύων άρδευσης του, παρέχει νερό
αποκλειστικά για την άρδευση φυτικών καλλιεργειών και δεν έχει καμία ευθύνη,
ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί από την
ακαταλληλότητα του αρδευτικού νερού για άλλη, εκτός της προβλεπόμενης,
χρήση.

2. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αρδευτικού νερού δεν ελέγχονται και δε θα πρέπει
να θεωρούνται δεδομένα. Η χρήση του νερού σε ευαίσθητες καλλιέργειες θα
πρέπει να γίνεται έπειτα από συνεχή έλεγχο αυτού από τον καταναλωτή κι ο δήμος
καμία ευθύνη δε φέρει για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από περιοδική ή μόνιμη
υποβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του παρεχόμενου αρδευτικού νερού.

3. Νερό άρδευσης δικαιούται κάθε γεωργική έκταση στην οποία αποδεδειγμένα
ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5.

4. Η διάρκεια της χρήσης κάθε παροχής άρδευσης είναι απεριόριστη και για όσο
ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5.

5. Σε περιοχές όπου η ποσότητα του παρεχόμενου νερού δεν επαρκεί, η υπεράντληση
έχει υποβαθμίσει την ποιότητα του νερού άρδευσης ή όποτε το κρίνουν οι αρμόδιες
Υπηρεσίες, είναι δυνατόν να εφαρμόζεται περιοδικό πρόγραμμα άρδευσης που θα
καταρτίζουν κι υπογράφουν από κοινού οι εμπλεκόμενοι υδρονομείς και θα
εγκρίνουν τα εμπλεκόμενα τοπικά συμβούλια ή οι εκπρόσωποι των τοπικών
κοινοτήτων. Σε περίπτωση διαφωνίας το περιοδικό πρόγραμμα θα υποβάλλεται για
έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
Το πρόγραμμα αυτό κι οι τυχόν αναθεωρήσεις ή τροποποιήσεις του, θα
αναρτάται από τον πρόεδρο στο πίνακα ανακοινώσεων της κοινότητας και σε
άλλα πολυσύχναστα σημεία και θα αποστέλλεται στην Δήμο Αγίου Νικολάου για
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του.
Το περιοδικό πρόγραμμα αρδεύσεως εφαρμόζει περιοδική υδροδότηση
(συγκεκριμένες ημέρες κι ώρες ανά περιοχή ή και κολλεκτέρ ) και θα δίνει
υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα νερό στις μονοετείς καλλιέργειες , όπως
αυτές θα έχουν δηλωθεί από τους καταναλωτές εγγράφως, σύμφωνα με το άρθρο
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5 και θα συμμορφώνεται πλήρως με το εγκεκριμένο πρόγραμμα άρδευσης του
άρθρου 11.

6. Η εφαρμογή του νερού άρδευσης για την καλύτερη διαχείριση του, θα γίνεται με
αγωγούς, σταλακτηφόρους ή με επικαθήμενους σε αυτούς σταλάκτες κι αποτελεί
κριτήριο για την άρδευση του κτήματος, ενώ η µη συµµόρφωση των
καταναλωτών θα συνεπάγεται την διακοπή της.

7. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, διατηρεί το δικαίωμα της διακοπής της παροχής του
νερού και σφράγισης της με το αρμόδιο συνεργείο, δίχως να υποχρεούται σε
έγγραφη ενημέρωση ή καµία αποζημίωση για όποια ζημιά υποστεί ο
καταναλωτής, στις περιπτώσεις :
α. Για επισκευές, συντηρήσεις του δικτύου άρδευσης ή άλλους λόγους ανωτέρω
βίας.
β. Για ανεξόφλητους λογαριασμούς κατόπιν βεβαίωσης της Αρμόδιας Υπηρεσίας .
γ. Για αυθαίρετη αλλαγή υδροµέτρου, μετακίνησή του σε άλλο κολλεκτέρ ή και
απομάκρυνση του δίχως αίτηση αποσύνδεσης. Επιπλέον επιβάλλεται πρόστιμο
στον καταναλωτή όπως περιγράφεται στο 10ο άρθρο, ύψους 200 ευρώ.
δ. Οποιαδήποτε άγνωστη παροχή ή αυθαίρετη επέκταση και σύνδεση στο δίκτυο.
Επιπλέον θεωρείται κλοπή του αρδευτικού νερού , τα υδρόμετρα αφαιρούνται και
οι αγωγοί στο σύνολο τους καταστρέφονται επι τόπου. Αν αποδειχθεί η ταυτότητα
του παραβάτη επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ και με απόφαση του Δ.Σ. αφαιρείται
το δικαίωμα άρδευσης του από όλα τα αρδευτικά δίκτυα του Δήμου, για όλα τα
αγροτεμάχια του.
ε. Αν παροχή διαπιστωθεί ότι φέρει υδρόμετρο χαλασμένο , το υδρόμετρο
αφαιρείται άμεσα , ο κάτοχος του χαλασμένου υδρομέτρου ειδοποιείται εγγράφως
για την αφαίρεση του υδρομέτρου και ενημερώνεται για τις ενέργειες που πρέπει
να κάνει ώστε να αντικατασταθεί το χαλασμένο υδρόμετρο . Εάν υπάρχει
αυθαίρετη επανασύνδεση να επιβάλλεται πρόστιμο 100€.
στ. Όταν διαπιστωθεί αλλαγή χρήσης του αρδευτικού νερού. Επιπλέον επιβάλλεται
πρόστιμο στον καταναλωτή όπως περιγράφεται στο 10ο άρθρο ύψους 200 ευρώ
ζ. Σε κάθε υπέρβαση του ανώτατου ετησίου ορίου κατανάλωσης ανά στρέμμα
καλλιέργειας , όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 11.
η. Για επανειλημμένες διαρροές σε δρόμους, παρακείμενα κτήματα κι άσκοπη
κατασπατάληση νερού κατόπιν βεβαίωσης του αρμόδιου υδρονομέα. Επιπλέον
επιβάλλεται πρόστιμο στον καταναλωτή όπως περιγράφεται στο 10ο άρθρο ύψους
60 ευρώ.
θ. Για κάθε παράβαση του παρόντος Κανονισµού κι αφού πραγματοποιηθεί
εξέταση από αρμόδιο όργανο ( υδρονομέας ή δημοτικός αστυνομικός κλπ)
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Προκειμένου να γίνει επανασύνδεση του υδρομέτρου για κάθε μια από τις
παραπάνω περιπτώσεις ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει πληρώσει τα τυχόν
πρόστιμα και να εχει συμμορφωθεί με τον κανονισμό άρδευσης.

Άρθρο 5ο Προϋποθέσεις , δικαιολογητικά για την σύνδεση, τέλη, αποσύνδεση
1.

Όποιος επιθυμεί παροχή αρδευτικού νερού για την άρδευση ακινήτου του, πρέπει
να υποβάλλει αίτηση προς τον Δήμο ως ακολούθως :
Α. Την τυποποιημένη αίτηση (Έντυπο 1 του Παραρτήματος, ) η οποία
συμπληρώνεται πλήρως από τον καταναλωτή ή από κοινού από τον καταναλωτή
και τον ιδιοκτήτη εφόσον δεν είναι ο ίδιος (πχ ενοικίαση ακινήτου) ή το σύνολο
των ιδιοκτητών αν είναι πέρα του ενός. Στην αίτηση αναφέρονται επίσης το ΑΦΜ
καθώς και η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας (ενός
τουλάχιστον ιδιοκτήτη στον οποίο θα αποστέλλεται ο λογαριασμός και αναλόγως
την περίπτωση και του ενοικιαστή), η τοποθεσία του ακινήτου, η έκταση του
ακινήτου, το µέγεθος και το είδος της καλλιέργειας, ο τρόπος άρδευσης,
αποδεικτικά στοιχεία για την καλλιέργεια (π.χ. μητρώο καλλιεργειών)
Β. Τα επισυναπτόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά :
α. Αντίγραφο νόμιμου εγγράφου από τον οποίο να προκύπτει δικαίωμα χρήσης του
χώρου κι η έκταση του, στον οποίο θα γίνει η χρήση του νερού, όπως :
συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει δικαίωμα κυριότητας ή
επικαρπίας, συμφωνητικό μίσθωσης ,Πρόσφατα ( εντός έτους) εκτυπωμένο
αντίγραφο Ε9
β. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και πρόσφατου λογαριασμού ( εντός
έτους) με την μόνιμη διεύθυνση, στο όνομα του καταναλωτή ( κι ιδιοκτήτη σε
περίπτωση ενοικίασης)
γ. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη και καταναλωτή µε την οποία αποδέχονται
ανεπιφύλαχτα τον παρόντα κανονισμό και πως όλα τα έγγραφα που καταθέτει είναι

2.

αληθή και σε ισχύ .
δ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που ανά ιδιαίτερη περίπτωση κριθεί απαραίτητο..
Η κάθε αλλαγή στα παραπάνω (ιδιοκτήτης, καταναλωτής, μέγεθος και/η είδος

3.

καλλιέργειας κλπ) πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στο Δήμο Αγίου Νικολάου.
Για όλες τις παροχές άρδευσης, οι οποίες προϋπάρχουν του παρόντος κανονισµού,
οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων πρέπει να δηλώσουν όλα τα παραπάνω στοιχεία

4.

εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Το γραφείο άρδευσης προτού ελέγξει την ίδια την αίτηση , θα ελέγξει τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Στο αγροτεμάχιο να µην περιλαμβάνεται άλλη δραστηριότητα πέραν της
αγροτικής (επιτρέπεται η ύπαρξη αγροικίας),
β. Στο αγροτεμάχιο να μην υπάρχει άλλη παροχή άρδευσης και
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γ. Το αγροτεμάχιο να βρίσκεται πλησίον του υπάρχοντος δικτύου άρδευσης,
δηλαδή έως 300 μέτρα από κάποιο δημοτικό κολεκτέρ στο οποίο να υπάρχει θέση
σύνδεσης.
δ. Ο καταναλωτής να µην έχει άλλες οφειλές προς την Υπηρεσία Άρδευσης του
Δήμου Αγίου Νικολάου.
Ο δήμος Αγίου Νικολάου δεν θα προχωρήσει στην σύνδεση της παροχής µε το
δίκτυο άρδευσης, εφόσον µία από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν υπάρχει.
5

Εφόσον το αίτημα εξετασθεί, γίνει αυτοψία κι εγκριθεί, ειδοποιείται εγγράφως ο
καταναλωτής, για τη δαπάνη και τα τέλη συνδέσεως , την προσκόμιση υδρόμετρου
(αχρησιμοποίητου) σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα του υποδειχτούν και το
αρ. κολλεκτερ και θέσης που θα τοποθετηθεί (Έντυπο 2 του Παραρτήματος) . Η
παροχή νερού από το δίκτυο άρδευσης τοποθετείται από την αρμόδια Υπηρεσία

6

του Δήμου ή τον υδρονομέα της κοινότητας, αποκλειστικά σε κολλεκτέρ.
Οι ιδιοκτήτες των αγροτεµαχίων που πρόκειται να συνδεθούν µε το δίκτυο
άρδευσης, πρέπει να καταβάλουν στο Δήμο Αγίου Νικολάου μετά την έγκριση του
αιτήματος τους το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο άρδευσης. Αντίγραφο πληρωμής

7

του τέλους θα προσκομίζεται μαζί με το υδρόμετρο. ( Έντυπο 3).
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου δικαιούται να µην επιτρέψει την παροχή νερού σε
αγροτεµάχια που εµποδίζουν τη λειτουργία ή την διάνοιξη δηµοτικών ή αγροτικών
οδών. Σε περίπτωση διαφωνίας γίνεται αίτηση στο Δήμο Αγίου Νικολάου και
αρμόδιο για να αποφασίσει σχετικά είναι το ∆.Σ. του Δήμου Αγίου Νικολάου.

8

Τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο άρδευσης θεωρείται το κόστος αρχικής σύνδεσής της
παροχής.

Σε περίπτωση επανασύνδεσης, λόγω ανεξόφλητων λογαριασµών ή

παράβασης άρθρων του παρόντος κανονισμού, ο υδρολήπτης υποχρεούται στην
καταβολή τέλους επανασύνδεσης (άρθρο 10 ).
Ο καταναλωτής αναλαµβάνει το κόστος συντήρησής του υδροµετρητή εάν
χρειασθεί , καθώς και την προμήθεια του νέου εάν αυτό απαιτηθεί, το οποίο και θα
συνδέσει ο Δήμος.
9

Η αποσύνδεση γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη, όπως αυτός εμφανίζεται
στους καταλόγους Άρδευσης, κατόπιν καταβολής τέλους αποσύνδεσης. Η
αποσύνδεση δεν απαλλάσσει τον τελικό καταναλωτή από την υποχρέωση του στην
εξόφληση των τυχών ληξιπρόθεσμων λογαριασμών ή προστίμων του για την
συγκεκριμένη παροχή.
Με απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου , καθορίζονται και
αναπροσαρμόζονται οι τιμές των παραπάνω τελών
(επιστροφή σε άρθρο 4ο)
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Άρθρο 6º Παροχή και δίκτυο καταναλωτή.
1.

Κάθε αγροτεμάχιο δικαιούται µία παροχή. Το μέγεθος της παροχής του
υδροµέτρου θα καθορίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Αγίου
Νικολάου.

2.

Σε περίπτωση που κριθεί από την Υπηρεσία ότι το μέγεθος της καλλιέργειας
απαιτεί μεγαλύτερες ποσότητες νερού και εφόσον υπάρχει επάρκεια νερού στην
περιοχή και μόνο τότε, θα τοποθετείται δεύτερο υδρόµετρο.

3.

Σε περίπτωση που το αγροτεμάχιο έχει πέρα του ενός ιδιοκτήτη , η παροχή
καταχωρείται ονομαστικά σε όλους, αλλά ένας εξ αυτών αναλαμβάνει την
πληρωμή του λογαριασμού με τη διάθεση της διεύθυνσης του. Εσωτερικά στο
αγροτεμάχιο η διανομή μπορεί να γίνει με ιδιόκτητο κολλεκτερ ή όπως αλλιώς
αυτοί αποφασίσουν.

4.

Η παροχή ανήκει µόνιµα στο ακίνητο για την άρδευση του οποίου τοποθετήθηκε
έστω και αν αλλάξει η κυριότητα του ( οπότε κι ενημερώνεται ο Δήμος) και δεν
μεταφέρεται για την άρδευση άλλου ακινήτου, ακόμα και αν αυτό ανήκει στον ίδιο
ιδιοκτήτη.

5.

Η παροχή συμπεριλαμβανομένου του υδροµέτρου, συντηρείται παρουσία
αρμόδιου υδραυλικού ή υδρονομέα του Δήμου Αγίου Νικολάου. Συνεπώς
οποιαδήποτε παρέμβαση δίχως αυτούς θεωρείται απόπειρα κλοπής νερού.
Επέµβαση επί του υδροµετρητή από οποιονδήποτε εκτός από τον υδραυλικό της
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Νικολάου δεν επιτρέπεται . Για αυτό το λόγο
τα υδρόµετρα θα σφραγίζονται µε ειδική σφραγίδα ή άλλο εξάρτηµα που θα κριθεί
κατάλληλο.

6.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει τους υδροµετρητές σε
οποιαδήποτε στιγµή και να ζητά την αντικατάσταση τους µε άλλους, ακόµα και
διαφορετικού συστήµατος ή να προσθέτει µετρητές για βοηθητικό έλεγχο

7.

Ο καταναλωτής φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την εποπτεία, την διαφύλαξη,
την ασφάλεια και την καλή κατάσταση του υδροµέτρου. Κάθε δε βλάβη ή απώλεια
νερού ή του υδρομέτρου, επιβαρύνει τον καταναλωτή.

8.

Ο καταναλωτής φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τη διαφύλαξη, την ασφάλεια
κα. την καλή κατάσταση των αγωγών από το υδρόµετρο µέχρι το αγροτεµάχιο.
Απώλεια νερού που ενδεχομένως γίνει στον αγωγό του καταναλωτή μέχρι το
αγροτεμάχιο του, βαρύνει αποκλειστικά τον καταναλωτή.
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9.

Η διέλευση σωλήνα κάθετα δημοτικού ή αγροτικού δρόµου, µε σκοπό την
άρδευση αγροκτήματος γίνεται µετά από έκδοση άδειας τοµής από την αρµόδια
υπηρεσία του ∆ήµου Αγίου Νικολάου.

10. Σε περίπτωση μετατόπισης του δημοτικού αρδευτικού δικτύου ή του συλλέκτη
υδροληψιών (κολλεκτέρ), ο υδρολήπτης θα πρέπει µε δική του δαπάνη να
προσαρμόσει το δίκτυο του στην νέα διαμορφούμενη κατάσταση του δημοτικού
αρδευτικού δικτύου.
11. Οι εγκαταστάσεις του δικτύου του αγροτεμαχίου πρέπει να είναι από υλικά
επαρκούς αντοχής για πίεση τουλάχιστον 10 ατμοσφαιρών. Τα έξοδα της διανομής
από το δίκτυο του Δήμου Αγίου Νικολάου μέχρι το αγρόκτημα, βαρύνουν
εξολοκλήρου τον υδρολήπτη.

Άρθρο 7ο Λογαριασμός Κατανάλωσης
1. Ο λογαριασµός κατανάλωσης νερού άρδευσης περιλαµβάνει την αξία του
καταναλισκόμενού νερού και τις διάφορες επιβαρύνσεις, τέλη, που προβλέπονται
και επιβάλλονται.

2. Ο λογαριασµός εκδίδεται περιοδικά, σε διάστηµα το οποίο καθορίζεται µετά από
απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου .

3.

Η τιµή του νερού ανά κυβικό µέτρο, το πάγιο τέλος άρδευσης ( που ανεξάρτητα
από την κατανάλωση, είναι υποχρεωτικό κι ίδιο για όλους τους καταναλωτές), το
ύψος τέλους συντήρησης του υδροµετρητή και οι λοιπές επιβαρύνσεις και τέλη ,
καθορίζονται µε απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Νικολάου
που ελέγχεται και εγκρίνεται σύμφωνα µε το νόμο. Το ∆ημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Αγίου Νικολάου διατηρεί το δικαίωµα, στα πλαίσια της παραπάνω
απόφασης, να ορίζει διαφορετικές τιµές ανάλογα µε την κατανάλωση (m3) και την
περιοχή.

4. Ο λογαριασμός κατανάλωσης νερού είναι έντυπος, εκδίδεται βάσει των ενδείξεων
του υδροµέτρου και αποστέλλεται στον υδρολήπτη , ο οποίος είναι υποχρεωμένος
να τον εξοφλήσει, µέσα στην προθεσμία που αναγράφεται στο έντυπο. Ο δήμος
Αγίου Νικολάου έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση κατά την οποία δεν εξοφλείται ο
λογαριασμός μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται στο έντυπο, να διακόπτει την
παροχή νερού και να µην εγκρίνει την επανασύνδεση αν δεν εξοφληθούν τα
οφειλόμενα και δεν καταβληθεί συγχρόνως το ανάλογο κατά περίπτωση τέλος
επανασύνδεσης.
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5.

Ο λογαριασμός άρδευσης βαρύνει όλα ανεξαιρέτως τα αγροτεμάχια τα οποία
αρδεύονται από το αρδευτικό δίκτυο του Δήμου Αγίου Νικολάου, χρεώνεται δε
στον καταναλωτή. Σε περίπτωση μίσθωσης, ο ιδιοκτήτης του αγροτεμαχίου
ευθύνεται αλληλέγγυα µε τον μισθωτή.

Άρθρο 8ο Βλάβη υδρόμετρου - Ενστάσεις – Μειώσεις λογαριασμών.
1. Κάθε υδρολήπτης μπορεί και πρέπει να παρακολουθεί την από το υδρόµετρο του
την κατανάλωση νερού, και να την συγκρίνει µε τις ενδείξεις που κοινοποιούνται
από την υπηρεσία του Δήμου Αγίου Νικολάου, µε την αποστολή του λογαριασμού.
Σε περίπτωση αµφισβητήσεως της κατανάλωσης ή της ειδοποίησης
αντικατάστασης χαλασμένου υδρομέτρου, ο υδρολήπτης υποβάλλει τεκμηριωμένη
ένσταση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Νικολάου. Η αίτηση/
ένσταση αυτή προκειμένου να γίνει δεκτή απαιτείται να υποβληθεί πριν την λήξη
πληρωμής του λογαριασμού, εκτός αν ειδικοί λόγοι δεν το επέτρεψαν, τους
οποίους αξιολογεί το ∆.Σ.

2. Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν ένσταση µόνο για το τελευταίο
λογαριασμό κατανάλωσης νερού, εκτός αν τεκμηριωμένα συντρέχουν λόγοι για
την καθυστέρηση της ένστασης, οι οποίοι αξιολογούνται από το ∆.Σ. Για τον ίδιο
λογαριασμό δεν μπορεί να υποβληθεί νέα ένσταση.
Δεν γίνεται δεκτή ένσταση καταναλωτών µε ληξιπρόθεσμές οφειλές άλλες, πέραν
του λογαριασμού για τον οποίο κατατίθεται η ένσταση.
Για την υποβληθείσα ένσταση του ενδιαφερόμενού, η αρμόδια Υπηρεσία
υποχρεούται να διενεργήσει έλεγχο της κατανάλωσης και καλής λειτουργίας του
υδροµέτρου. Ο έλεγχος για διαπίστωση της καλής λειτουργίας του υδροµετρητή,
διενεργείται από τους υπαλλήλους του Δήμου Αγίου Νικολάου και µε τη
συµµετοχή του καταναλωτή εάν αυτό ζητηθεί από αυτόν εγγράφως. Μετά τον
έλεγχο εάν :
Α. διαπιστωθεί ότι ο µετρητής λειτουργεί εντός των επιτρεπόµενων ορίων
σφάλµατος +/- 4% ο καταναλωτής βαρύνεται µε την δαπάνη ελέγχου η οποία έχει
αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Νικολάου και η οποία
ενσωματώνεται στον λογαριασμό του καταναλωτή.
Β. Αν, αντίθετα, διαπιστωθεί λειτουργία του µετρητή εκτός των επιτρεπόµενων
ορίων σφάλµατος + /-4% τα έξοδα βαρύνουν το Δήμο Αγίου Νικολάου. Το αρμόδιο
συνεργείο ή ο υδρονομέας προβαίνει άµεσα στην αντικατάστασή του με νέο
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υδρόμετρο, που θα προμηθεύσει ο καταναλωτής και ταυτόχρονα γίνεται διόρθωση
της επιπλέον ή της επί έλαττων ποσότητας (κυβικών) κατά το ποσοστό απόκλισης
από το µέγιστο επιτρεπόμενο σφάλµα του υδρομετρητή (+4%) .

3. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος ελέγχου του υδροµέτρου από την
αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Νικολάου και µετά από δεύτερη
τεκμηριωμένη ένσταση του καταναλωτή, το υδρόµετρο αποστέλλεται στη
ΔΕΥΑΑΝ για δεύτερη εκτίμηση. Μετά τα τελικά αποτελέσματα ελέγχου της
ΔΕΥΑΑΝ ακολουθείται η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου (περίπτωση
Α ή Β).

4.

Αν το υδρόµετρο δεν λειτουργεί λόγω βλάβης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα
του υδρολήπτη, θα πρέπει ο ίδιος ο υδρολήπτης να ενημερώσει άμεσα, εγγράφως
το Δήμο Αγίου Νικολάου προκειμένου να ξεκινήσει τη διαδικασία αντικατάστασής
του.
Η κατανάλωση των χαλασμένων υδρομετρητών θα υπολογίζεται όπως στην
παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

5. Αν η βλάβη στο υδρόμετρο γίνει από πρόθεση του καταναλωτή κι αυτή η βλάβη
βεβαιώνεται από τον υδρονομέα ή από το αρμόδιο συνεργείο συντηρήσεως του
δήμου, διακόπτεται η παροχή νερού, αφαιρείται το υδρόµετρο κι επιβάλλεται
πρόστιµο 200 €. Η επανασύνδεση πραγµατοποιείται, αφού πληρωθεί το τέλος
επανασύνδεσης και το πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 10.
6.

Σε περίπτωση απώλειας του υδροµέτρου, για την οποία ο καταναλωτής έχει
ενημερώσει εγγράφως το Δήμο, προσκομίζει νέο υδρόµετρο (αμεταχείριστο),
ενημερώνονται τα αρχεία του δήμου και χρεώνεται την εκτιμώμενη κατανάλωση
ύδατος για τους μήνες που μεσολάβησαν από την τελευταία καταμέτρηση του
προηγούμενου υδρομέτρου. Η εκτίμηση γίνεται βάση της μεγαλύτερης μέσης
μηνιαίας κατανάλωσης του, των τελευταίων δύο ετών. Εάν αυτό δεν είναι για
οποιαδήποτε λόγο εφικτό , η εκτίμηση γίνεται βάσει των κατώτερων
καταναλώσεων της Απόφασης 5656/Β’/ΦΕΚ 2055/2015, άρθ.5 παρ.13, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού Αρδεύσεως.

Άρθρο 9ο Γενικές Διατάξεις
1.

∆εν επιτρέπεται καμία επέμβαση τρίτου επί του δημοτικού αρδευτικού
δικτύου και των Εγκαταστάσεων του . Από τους παραβάτες εκτός από πρόστιμο
500€ , μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αφαιρείται το
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δικαίωμα άρδευσης από όλα τα δημοτικά αρδευτικά δίκτυα σε όλες τις ιδιοκτησίες
τους ή τις μισθώσεις τους.
2.

Το ύψος των τελών και τα έξοδα καταναλώσεως καθορίζεται µε ιδιαίτερη
απόφαση του ∆ημοτικού Συµβουλίου . Ειδικά τα τέλη άρδευσης πρέπει
απαραιτήτως να καλύπτουν το ύψος των ετήσιων εξόδων και να είναι ενιαία για
όλους τους ιδιοκτήτες παροχών , ανεξάρτητα εάν έχουν κατανάλωση ή όχι και για
τον καθορισμό τους θα πρέπει απαραιτήτως να λαμβάνονται υπόψη α) οι δαπάνες
συντήρησης όλων των έργων άρδευσης, β) οι ετήσιες δαπάνες λειτουργίας των
έργων τούτων, γ) οι δαπάνες αποσβέσεως κεφαλαίων, και δ) οι ετήσιες δαπάνες
διοικήσεως των έργων. Τα έξοδα καταναλώσεως ανά κυβικό μέτρο νερού, είναι
δυνατόν να είναι διαφορετικά, ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης ανά δίκτυο
και ανάλογα με το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος του κάθε αυτόνομου δικτύου.

3.

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει με την έγκριση της αποφάσεως
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αγίου Νικολάου από όλες τις αρμόδιες
Υπηρεσίες.

4.

Οι καταναλωτές με παροχές οι οποίες υπάρχουν κατά την ημέρα έναρξης
ισχύος του παρόντος Κανονισµού θεωρείται ότι αποδέχονται την ισχύ του
παρόντος Κανονισµού µετά παρέλευση τριών (3) µηνών από τη δημοσίευση του
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, άλλως πρέπει να καταθέσουν αίτηση αποσυνδέσεως,
δίχως να τους επιβληθεί τέλος αποσύνδεσης.

5.

Εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, οι
καταναλωτές της άρδευσης θα πρέπει να προσέλθουν στο Δήμο Αγίου Νικολάου
( ή στα γραφεία των δημοτικών διαμερισμάτων ) για να προσκομίσουν σύμφωνα
με το άρθρο 4 τα δικαιολογητικά και την τυποποιημένη αίτηση, χώρια για το κάθε
αρδευόμενο αγροτεμάχιο που διαθέτουν, στην οποία θα αναφέρουν τον αριθμό
υδρομέτρου τους και το αρδευτικό δίκτυο από το οποίο αρδεύεται .
Μετά την άπρακτη παρέλευση του έτους, όλες οι παροχές άρδευσης για την οποίες
δεν έγινε η παραπάνω ενημέρωση δικαιολογητικών , αυτοδίκαια καταργούνται και
τα υδρόμετρα απομακρύνονται και φυλάσσονται από την αρμόδια Υπηρεσία έως
και δύο έτη από την απομάκρυνση τους, οι θέσεις τους δε στα κολεκτέρ
διατίθενται σε άλλους καταναλωτές.
Για την αναζήτηση κι επιστροφή των υδροµέτρων στον ιδιοκτήτη τους θα πρέπει
να γίνει έγγραφη αίτηση εντός του προκαθορισμένου χρόνου φύλαξης των δύο
ετών από τον ενδιαφερόμενο, με τον αριθμό του υδρομέτρου του, το κολεκτέρ και
τη θέση από την οποία απομακρύνθηκε. Για την επανασύνδεση τους θα
ακολουθηθεί η διαδικασία νέας σύνδεσης . Τα υδρόμετρα που θα παραμείνουν στις
αποθήκες του δήμου πέρα των δυο ετών περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Δήμου
Αγίου Νικολάου και η διαχείριση τους αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
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6.

Για θέματα που δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό αρμόδιο να
αποφασίσει

7.

είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Νικολάου .

Τα έντυπα του παραρτήματος είναι υποδείγματα κι είναι δυνατόν να
τροποποιηθούν δίχως τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού

Άρθρο 10ο Βεβαίωση – Επιβολή – Είσπραξη προστίμων- Επανασύνδεση
1. Κατά των παραβατών του παρόντος κανονισμού επιβάλλονται τα κατά περίπτωση
οριζόμενα πρόστιμα κι αποσύνδεση από το αρδευτικό δίκτυο .

2. Οι υδρονομείς , μετά τη διενέργεια αυτοψίας κι εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση
διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, συμπληρώνουν κι υπογράφουν σε τρία
αντίγραφα «Πράξη βεβαίωσης Παράβασης» ( Έντυπο 4 του Παραρτήματος). Σε
περίπτωση που η παράβαση διαπιστωθεί σε περίοδο που δεν έχει αναλάβει
καθήκοντα υδρονομέας, την παράβαση μπορούν να βεβαιώσουν άλλα αρμόδια
αστυνομικά όργανα ( Δημοτική Αστυνομία κλπ) σύμφωνα με την δικιά τους
νομοθεσία.

3. Η Πράξη βεβαίωσης Παράβασης επιδίδεται με υπογραφή παραλαβής στον
παραβάτη. Σε περίπτωση αδυναμίας επίδοσης της βεβαίωσης στον παραβάτη ,
του αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

4. Από το τριπλότυπο της Πράξη βεβαίωσης Παράβασης, το πρώτο φύλλο επιδίδεται
στον παραβάτη με αποδεικτικό, το δεύτερο διαβιβάζεται στην Οικονομική
Υπηρεσία για την επιβολή του προστίμου και το τρίτο παραμένει στο στέλεχος.

5.

Η επανασύνδεση πραγματοποιείται από τον υδρονομέα ή το αρμόδιο συνεργείο
του Δήμου, μονάχα κατόπιν συμμορφώσεως του παραβάτη ( έγγραφη βεβαίωση
υδρονομέα ή Υπηρεσίας που βεβαίωσε την αρχική παράβαση προς το Δήμο Αγίου
Νικολάου) και την προσκόμισή αποδεικτικού πληρωμής του προστίμου και του
τέλους επανασύνδεσης.
(επιστροφή στο άρθρο 4ο) (Επιστροφή στο άρθρο 8ο)
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Άρθρο 11ο Πρόγραμμα αρδεύσεως Δήμου Αγίου Νικολάου
1.

Οι καταναλωτές θα πρέπει σύμφωνα με την Απόφαση 5656/Β’/ΦΕΚ 2055/2015,
άρθ.5 παρ.13 να μην υπερβαίνουν την ετήσια κατανάλωση σε κυβικά μέτρα ανά
στρέμμα καλλιέργειας ( τους επτά μήνες άρδευσης) ως ακολούθως:
Καλλιέργεια

Ετήσια κατώτατη

Ετήσια ανώτατη

Μηνιαία κατώτατη

κατανάλωση

κατανάλωση

κατανάλωση

(κυβικά/στρέμμα)

(κυβικά/στρέμμα)

(κυβικά/στρέμμα/μήν
α άρδευσης)

Ελιές
Εσπεριδοειδή
Αμπέλι
Καλλιέργειες

250
400
300
650

300
500
350
750

36
57
43
93

Θερμοκηπίου
Κηπευτικά

450

550

64

υπαίθρου
Κτηνοτροφικά

700

800

100

φυτά
Αβοκάντο

600

700

86

2.

Σε εφαρμογή του μέτρου με κωδικό GR13OM02-09 του «Σχέδιου Διαχείρισης
των Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης» (ΦΕΚ
570Β’/2015), με τίτλο «Κατάρτιση κι εφαρμογή προγράμματος άρδευσης εντός
των συλλογικών αρδευτικών μονάδων» το πότισμα απαγορεύεται
α. Τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο κατά τις ώρες 12.00 έως
17.00
β. Τους μήνες Απρίλιο, Μάιο , Οκτώβριο κατά τις ώρες 12.00 έως 15.00
(επιστροφή στο άρθρο 4ο) (επιστροφή στο άρθρο 8ο)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
( Ενδεικτικά Υποδείγματα Έντυπων και συγκεντρωτικός Πίνακας
προστίμων )
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ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ (Έντυπο 1)
Του / των :

ΠΡΟΣ :
Δήμο Αγίου Νικολάου

Στοιχεία ιδιοκτήτη ( ιδιοκτητών) εάν είναι
διαφορετικά από το καταναλωτή
Ονοματ/μο...................... .....................................
................................................................
Δ/νση ...................................................................
................................................................Ονοματ/
μο.........................................................................
.................................................
Δ/νση ...................................................................
..............................................................
Στοιχεία καταναλωτή /υπεύθυνου για
πληρωμή λογαριασμού και υδρομέτρου

Παρακαλώ να εξετάσετε την δυνατότητα να μου
χορηγήσετε μια παροχή από το δημοτικό
αρδευτικό δίκτυο στην περιοχή :
........................................................
περιφέρεια Τοπικής Κοινότητας :
................................................................
για να ποτίζω με στάγδην άρδευση, το κτήμα μου
που βρίσκεται στην θέση :
................................................................
εκτάσεως...............................................
εκ της οποίας καλ/νης ...........................
με (είδος καλ/γειας)...............................
Υπογραφή /ές

Ονοματεπώνυμο ..................................................
.............................................................................
Ημερομηνία: ..........................
.........................................................
Συνημμένα:
1. Έγγραφο, δικαιώματος χρήσης κτήματος
Δ/νση κατοικίας ..........................................
2. Φωτοτυπία Αστ. Ταυτ.
3. Φωτοτυπία λογαριασμού με δ/νση κατοικίας
............................................................................. και ΑΦΜ
.................................................................
4. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής Αρδευτικού
Κανονισμού.
Τηλ.Επικοιν. ........................................................
................................................................
Αρ.Δελ.Ταυτ. ................................................
ΑΦΜ ............................................................
( επιστροφή στο άρθρο 5ο)
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Αρ.πρωτ.:
Ημερ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (Έντυπο 2)

ΠΡΟΣ:
Σε απάντηση της με

Στοιχεία ιδιοκτήτη ( ή ιδιοκτητών)

αρ.Πρωτ. .................................................

Αιτήσεως σας ,
Ονοματ/μο
.....................................................................
Παρακαλούμε να προσέλθετε στο
......................................................
Δ/νση .......................................................... Δήμο Αγίου Νικολάου προκειμένου να
..................................................................... πληρώσετε τα τέλη σύνδεσης ποσού:
....
............................................................

Ονοματ/μο...................................................
.....................................................................
Δ/νση ..........................................................
.....................................................................
..
ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ ( καταναλωτή , εάν
είναι διαφορετικός από ιδιοκτήτη)

για το δημοτικό αρδευτικό δίκτυο,
........................................................
περιφέρεια Τοπικής Κοινότητας :
................................................................
και να καταθέσετε στο γραφείο άρδευσης
το υδρόμετρο σας που θα πρέπει να είναι :
................................................................

Ονοματεπώνυμο .........................................
και θα συνδεθεί από την Υπηρεσία μας
.....................................................................
..................................................................... στο υπ'αρ.Κολεκτέρ ..........................
.....
και υπ αρ. Παροχή ............................
Δ/νση
κατοικίας ..........................................
.....................................................................
.....................................................................
( επιστροφή στο άρθρο 5ο)
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Κατάθεση υδρομέτρου άρδευσης

Έντυπο 3

ΠΡΟΣ :
Δήμο Αγίου Νικολάου
Σε συνέχεια της
υπ'αρ..................................................
Στοιχεία ιδιοκτήτη ( ιδιοκτητών)
Αιτήσεως μου σας καταθέτω το με
αρ. ........................................................
Ονοματ/μο...................... ........................... ................................................................
.................................................................... υδρόμετρο, προκειμένου να συνδεθώ
......
στο δημοτικό αρδευτικό δίκτυο.
Συνημμένο στο παρόν είναι αντίγραφο
Δ/νση ......................................................... του αποδεικτικού πληρωμής των τελών
.................................................................... σύνδεσης.
......
Υπογραφή/ες
Τηλ επικ.....................................................
ΑΠΟ :

Ονοματ/μο..................................................
....................................................................
....

Ημερομηνία.........................

Δ/νση .........................................................
....................................................................
....
Τηλ επικ.....................................................

( επιστροφή στο άρθρο 5ο)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

«Πράξη βεβαίωσης Παράβασης» ( Εντυπο 4)

Α . Στοιχεία Παραβάτη
Ονοματεπώνυμο ..............................................................................................
ΑΔΤ ..................................................................ΑΦΜ.......................................
Δ/νση κατοικίας ..............................................................................................
Τηλ. Επικοιν. ...................................................................................................
Β. Στοιχεία Παράβασης
Χρόνος τέλεσης παράβασης : Ημερομ...................................... Ωρα .........
Τόπος τελεσης παράβασης.............................................................................
Περιοχή ............................................................................................................
Στοιχεία υδρομέτρου.............................................Μάρκα..............................
Στοιχεία κολλεκτερ υδρομέτρου ....................................................................
Γ . Παράβαση Κανονισμού Άρδευσης (Περιγραφή)
...........................................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................................................................
Δ. Επιβαλλόμενο Διοικητικό Πρόστιμο

............................................ευρώ

Ημερομ παράδοσης ..............................
Για τον Παραβάτη

Ο ελεγκτής υδρονομέας

( Υπογραφή-Ονοματεπωνυμο)

(Υπογραφή - Ονοματεπώνυμο)

(επιστροφή στο άρθρο 10ο)
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Είδος Παράβασης
Αυθαίρετη αλλαγή, απομάκρυνση ή
μετακίνηση υδρομέτρου
(άρθρο 4ο, περιπ.7γ)

ΠΡΟΣΤΙΜΟ
200,00 € κι αποσύνδεση

Αυθαίρετη σύνδεση στο δίκτυο ή επέκταση 500,00€ , καταστροφή του
του δικτύου
δικτύου/της σύνδεσης,
(άρθρο 4ο, περιπ.7δ)
αφαίρεση δικαιώματος
άρδευσης με απόφαση του ΔΣ
Χαλασμένο υδρόµετρο που δεν
αντικαθίσταται
(άρθρο 4ο, περιπ.7ε)

αποσύνδεση του χαλασμένου
και 30,00€ πρόστιμο σε κάθε
λογαριασμό έως την
αντικατάσταση του.

Αλλαγή χρήσης αρδευτικού νερού
(άρθρο 4ο, περιπ.7στ)

500,00 € κι αποσύνδεση

Διαρροές κατ'επανάληψη
(άρθρο 4ο,περιπ.7η)

60,00€ κι αποσύνδεση

Πειραγμένο υδρόμετρο
(άρθρο 8ο)

200,00 € κι αφαίρεση
υδρομέτρου

Ανεξόφλητοι λογαριασμοί
(άρθρο 4ο,περιπ.7β)

Αποσύνδεση

Υπέρβαση ανωτάτου ετησίου ορίου
κατανάλωσης ανά στρέμμα καλλιέργειας

Αποσύνδεση
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