
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Του πρακτικού της αριθμ. 12/2021 τακτικής ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασης 

του  
Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Μαρώνειας–Σαπών 

 
Αριθμός απόφασης : 74/2021 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ψήφιση Κανονισμού ΄Αρδευσης Δήμου Μαρωνείας – Σαπών 
 

Στις Σάπες Ν. Ροδόπης, έδρα του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, σήμερα την 4η Οκτωβρίου 
2021, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00΄ - 12.00΄,  πραγματοποιήθηκε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  
τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, ύστερα από 
την αριθ. πρωτ. 7132/30-09-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, που εκδόθηκε σε 
επιταγή των διατάξεων του άρθρου 67 του ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα και σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 1 του Ν. 4830/2021 σε συνδυασμό με τα επιτασσόμενα των 
αριθ. 426/77233/13-11-2020 και 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίων  του ΥΠ.ΕΣ.,  η οποία 
(πρόσκληση) γνωστοποιήθηκε στο καθένα από τα μέλη του σώματος χωριστά, καθώς και στον 
κ. Δήμαρχο Μαρωνείας - Σαπών, τόσο ηλεκτρονικά όσο και τηλεφωνικώς, με ενσωματωμένες 
επ’ αυτής τις εξής διευκρινίσεις επί της διαδικασίας για την δια περιφοράς συνεδρίαση: 
«…………………………………………………………………………………………… 
 
 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

1. Για τη δια περιφοράς  λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των 
μελών του συλλογικού οργάνου (ήτοι 18 δημοτικοί σύμβουλοι - Πράξη Νομοθ. 
Περιεχομένου ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’: Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.", σε συνδυασμό με τα επιτασσόμενα 
της αριθ. πρωτ. 33282/αριθ. εγκ. 163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ) 

2. Η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά 
στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση. Σε όσους συμβούλους 
δεν έχουν e-mail η γνωστοποίηση των θεμάτων γίνεται τηλεφωνικώς. 

3. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται  οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί 
απόφαση. Επιπλέον, αποστέλλεται  πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου 
για κάθε θέμα θα συμπληρώνεται  η επιλογή του κάθε συμβούλου ως προς την έγκριση του ή 
μη. Οι σύμβουλοι έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ 
αλλά και παρατηρήσεις. Σε περίπτωση αρνητικής ψήφους επί κάποιου ή κάποιων θεμάτων, 
σημειώνουν συνοπτικά και τους λόγους μειοψηφίας 

4. Οι συμπληρωμένοι πίνακες ψηφοφορίας θα επιστραφούν την ίδια ημέρα της 
συνεδρίασης, ήτοι την 4η/10/2021 μέχρι και την 12.00΄ ώρα, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, στο e-mail της Προέδρου του Δ.Σ. nuraybekir1986@gmail.com και 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ και  στο e-mail της γραμματέα του συλλογικού οργάνου: 
vassomarasli@gmail.com . Στη συνέχεια, θα καταχωρηθεί το αποτέλεσμα για κάθε θέμα, 
ανάλογα με την ψήφο των μελών, όπως αυτή καταγράφεται στους πίνακες.  

5. Μέλη του Δ.Σ.,  οι οποίοι δεν διαθέτουν e-mail,  μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω 
χρονικού διαστήματος, ήτοι μέχρι την 12.00΄ ώρα της  4ης/10ου/2021, να ενημερώνουν για 
την ψήφο τους τηλεφωνικά την πρόεδρο και την γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου 
στο τηλέφωνο: 25310 98216, συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρακτικού, 
υπογεγραμμένου από την Πρόεδρο και την αναπληρώτρια γραμματέα του συλλογικού 
οργάνου (προς επαλήθευση του γεγονότος της τηλεφωνικής επικοινωνίας και του 
περιεχομένου αυτής).    

6. Οι Πρόεδροι  Κοινοτήτων ή των συμβουλίων των Κοινοτήτων που τυχόν συμμετέχουν 
στη συνεδρίαση, παρακαλούνται να εκφράσουν την ψήφο τους σε εκείνα μόνο τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης που αφορούν στην   Κοινότητά τους. 
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Ειδικότερα: Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της  Κοινότητας Αμαράντων θα ψηφίσει μόνο 
επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης   

7. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την 
ψήφο τους –τουλάχιστον για ένα θέμα- μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω. Τα μέλη 
που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα 
(απόντα).  

8. Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, 
πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη 
διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία. 

9. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον 
Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων 
αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

10.  Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των  
εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

                                                                  Η Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 

                                                                            ΜΠΕΚΗΡ ΟΓΛΟΥ  ΝΟΥΡΑΗ» 

             Από τη συμμετοχή των μελών στην ανωτέρω διαδικασία μέχρι την 12.00΄ ώρα της 4ης  
Οκτωβρίου 2021, ήτοι από την αποστολή της ψήφου τους για καθένα από τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης, διαπιστώθηκε απαρτία του σώματος, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι 
επτά (27) μελών του δημοτικού συμβουλίου ανταποκρίθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως 
και  τα είκοσι επτά (27) και επομένως ευρέθησαν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  
1. Μπερήρ Ογλού Νουράη,  Πρόεδρος Δ.Σ.             15. Τσάτσας Χαράλαμπος, μέλος 
2. Καραγκιόζ Μουσταφά, μέλος                               16. Ιμάμ Χασάν Ριτβάν, μέλος 
3. Καρύδης Χαράλαμπος, μέλος                               17. Αντωνιάδης Γεώργιος, μέλος 
4. Μουσταφά Οσμάνογλου Τζανέρ, μέλος               18. Δουδουλακάκης Πέτρος, μέλος 
5. Τσολάκη Κυριακούλα, μέλος                                19. Πιλιλίτσης Δημήτριος, μέλος 
6.  Τοπάλ Μεμέτ Αλή, μέλος                                     20. Ιωάννου Απόστολος, μέλος 
7. Μαυρίδης Μιλτιάδης, μέλος                                  21. Βαρνιτσιώτης Ευάγγελος, μέλος 
8. Μολλά Αμέτ Μουσταφά, μέλος                            22. Τασίδης Απόστολος, μέλος 
9. Σελήμ Γκιοκχάν, μέλος                                          23. Τριφωνίδου Μαρία, μέλος 
10.  Εμιρζάς Ηλίας, μέλος                                         24. Κοτσάκης Δημήτριος, μέλος 
11.  Λούρμπα Ολυμπία, μέλος                                  25. Μοσχάκης Δημήτριος, μέλος 
12. Σταυρίδης Ιωάννης, μέλος                                   26. Βασιλειάδης Μιχαήλ, μέλος                     
13. Μεραχτσάκης Χρήστος, μέλος                            27. Παπαδόπουλος Παναγιώτης, μέλος   
14. Οσμάν Σεντάτ, Αντ/δρος Δ.Σ.                     
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς  
 
       Στην συνεδρίαση συμμετείχε, αφού προσκλήθηκε νομότυπα και η γραμματέας του 
δημοτικού συμβουλίου, διοικητική υπάλληλος του Δήμου, κα Μαρασλή Βασιλική, για  την 
τήρηση των πρακτικών της διαδικασίας.  
…………………………………………………………………………………………….. 
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                Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, απεστάλη στα μέλη του δημοτικού 
συμβουλίου, ομού με την πρόσκληση – ημερήσια διάταξη και  η αριθ. 6/2021 εισηγητική 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 
 

«Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Του πρακτικού της αριθμ. 6/2021 τακτικής ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασης της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών  
 

Αριθμός απόφασης :  6/2021 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 
του Σχεδίου Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Μαρωνείας-Σαπών. 
 
        Στις Σάπες Ν. Ροδόπης, έδρα του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, σήμερα 20 Σεπτεμβρίου 
2021 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09.30΄ - 10.30΄, πραγματοποιήθηκε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
τακτική συνεδρίαση των τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Μαρωνείας-Σαπών, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 6652/15-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της, που εκδόθηκε σε επιταγή των παρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με το άρθρο 10 
της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και της αριθ. πρωτ. 33282/αριθ.εγκ. 
163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., η οποία γνωστοποιήθηκε στο καθένα από τα μέλη της 
χωριστά, τόσο ηλεκτρονικά όσο και τηλεφωνικώς, με ενσωματωμένες επ΄αυτής τις εξής 
διευκρινίσεις επί της διαδικασίας για την δια περιφοράς συνεδρίαση:  
<<............................................................................................................................................... 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
 
1.    Για τη δια περιφοράς λήψη απόφασης απαιτείται η συµµετοχή τουλάχιστον των 2/3 των µελών του 
συλλογικού οργάνου (ήτοι 5 µέλη – άρθρο 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και 
αριθ. πρωτ. 33282/αριθ. εγκ. 163/29-5-2020 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.) 
2.   Η πρόσκληση συνεδρίασης µε τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή 
γνωστοποιείται µε κάθε πρόσφορο τρόπο στα µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν την 
συνεδρίαση.  
3.   Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ηµέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν 
υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των µελών.  
4.   Μαζί µε την πρόσκληση αποστέλλονται  οι εισηγήσεις των θεµάτων για τα οποία θα ληφθεί 
απόφαση. Επιπλέον, αποστέλλεται  πίνακας µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, όπου για κάθε θέµα 
θα συµπληρώσουν τα µέλη την επιλογή τους ως προς την έγκριση του ή µη. Τα µέλη της Ε.Π.Ζ. έχουν  
την δυνατότητα να συµπληρώσουν ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ αλλά και παρατηρήσεις. Σε περίπτωση 
αρνητικής ψήφου τα µέλη θα αναγράφουν συνοπτικά και τους λόγους µειοψηφίας τους.  
5.    Οι συµπληρωµένοι πίνακες ψηφοφορίας θα επιστραφούν την ίδια ηµέρα της συνεδρίασης, ήτοι στις 
20/09/2021 µέχρι και την 10:30΄ ώρα, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στο e-mail του  Προέδρου της 
Ε.Π.Ζ.:  gd.maroneias-sapon@0873.syzefxis.gov.gr,  ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ δε και στο e-mail της γραµµατείας 
στο miltsakaki@0873.syzefxis.gov.gr . Στη συνέχεια, θα καταχωρηθεί το αποτέλεσµα για κάθε θέµα, 
ανάλογα µε την ψήφο των µελών, όπως αυτή καταγράφεται στους πίνακες.  
6.    Μέλη που δεν διαθέτουν e-mail µπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήµατος, ήτοι µέχρι 
την 10:30΄ ώρα της 20ης Σεπτεμβρίου 2021, να ενηµερώνουν για την ψήφο τους τηλεφωνικά στη 
γραµµατεία του οργάνου στο τηλέφωνο: 25333 50007, συντασσοµένου προς τούτο σχετικού πρακτικού 
παρουσία µάρτυρα (προς επαλήθευση του γεγονότος της τηλεφωνικής επικοινωνίας και του 
περιεχοµένου αυτής).    
7.     Συµµετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα µέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο 
τους επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης,  µέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή µέχρι 
την 10:30΄ ώρα της 20ης Σεπτεμβρίου 2021. Τα µέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο για κανένα θέµα 
µέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται µη συµµετέχοντα (απόντα).  
8.    Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και 
δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται µε τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει 
φυσική παρουσία.  
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9.   Οι αποφάσεις που θα ληφθούν µε την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον 
Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση µετά τη λήξη των µέτρων αποφυγής 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  
10.   Κάθε µέλος του συλλογικού οργάνου µπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από 
τις αρµόδιες υπηρεσίες ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο.  
 
           Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Τ.Υ.)>> 
 
        Από τη συμμετοχή των μελών στην ανωτέρω διαδικασία μέχρι την 10.30΄ ώρα της 20ης 
Σεπτεμβρίου 2021, ήτοι από την γνωστοποίηση της ψήφου τους για καθένα από τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης, διαπιστώθηκε απαρτία του σώματος, δεδομένου ότι επί συνόλου 
επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ανταποκρίθηκαν εμπροθέσμως και 
νομοτύπως, τα έξι (6) και επομένως ευρέθησαν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Χαριτόπουλος Ντίνος, Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ., 2) Καρύδης 
Χαράλαμπος, Αντιδήμαρχος και Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ζ., 3) Καραγκιόζ Μουσταφά, 
Αντιδήμαρχος, 4) Λούρμπα Ολυμπία, μέλος, 5) Σελήμ Γκιοκχάν, μέλος και 6) Βαρνιτσιώτης 
Ευάγγελος, μέλος.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Πιλιλίτσης Δημήτριος, μέλος.  
 
       Στην συνεδρίαση συμμετείχε, αφού προσκλήθηκε νομότυπα και η γραμματέας της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, κα Μηλτσακάκη Μαρίνα, για την τήρηση των πρακτικών της διαδικασίας. 
................................................................................................................................................................... 
 
     Για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, απεστάλη στα μέλη της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, ομού με την πρόσκληση – ημερήσια διάταξη και η αριθ. πρωτ. 6615/13-9-
2021 αίτηση των τριών (3) Αντιδημάρχων του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών: 1) Καραγκιόζ 
Μουσταφά, 2) Καρύδη Χαράλαμπου, 3) Σελήμ Γκιοκχάν, όλοι τακτικά μέλη της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, που έχει ως εξής: 
 
<< ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 
              
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του Άρθρου 75 του Νόμου 3852/2010, 
παρακαλούμε να εισάγετε στην προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για 
συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα <<Σχέδιο Κανονισμού Άρδευσης του Δήμου 
Μαρωνείας Σαπών>>. 
 
Τα νέα στοιχεία που προέκυψαν αφορούν το εύρος διαχείρισης της Άρδευσης (φράγμα και 
αρδευτικά κανάλια, καθώς επίσης και ο φορέας διαχείρισης των συστημάτων άρδευσης). 
 
Συνημμένα υποβάλουμε νέο τροποποιημένο σχέδιο του εν’ λόγω κανονισμού. 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.     
 
1) Καραγκιόζ Μουσταφά Αντιδήμαρχος 
 
2) Καρύδης Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος  
 

   3)            Σελήμ Γκιοκχάν Αντιδήμαρχος>>. 
 
Συνημμένα της ανωτέρω αιτήσεως, απεστάλη και η εξής εισήγηση των ανωτέρω τριών (3) 
Αντιδημάρχων του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών: 

   << ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 
        1)  Καραγκιόζ Μουσταφά  
        2)  Καρύδης Χαράλαμπος  
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        3)  Σελήμ Γκιοκχάν  
          Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
        Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: 
 

A. Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου της 27/2/2020 για την δημιουργία Διαπαραταξιακής 
Επιτροπής, σχετικά με την σύνταξη σχεδίου Κανονισμού Άρδευσης, η οποία συγκροτήθηκε με 
την υπ’ αριθ. 24/2020 απόφαση Δ.Σ. 
 

B. Την αναβολή του θέματος για την ψήφιση του Κανονισμού Άρδευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο 
της 13/10/2020 όταν, ανατέθηκε ξανά το θέμα της σύνταξης σχεδίου Κανονισμού Άρδευσης 
στην Διαπαραταξιακή επιτροπή προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της. 
 

C. Την συνεδρίαση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής την 14/1/2021 και την έκδοση πρακτικού με 
το οποίο υπεβλήθησαν ομόφωνα οι προτάσεις της στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 

D. Την καταψήφιση του Κανονισμού Άρδευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο 31/3/2021 καθώς δεν 
ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις της Διαπαραταξιακής Επιτροπής. 
 

E. Την εκ νέου καταψήφιση  του Κανονισμού Άρδευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο 24/7/2021 
καθώς δεν άλλαξε τίποτα από το σχέδιο του Κανονισμού Άρδευσης που είχε υποβληθεί και 
καταψηφίστηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο 31/3/2021. 
 

F. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί Κανονισμός Άρδευσης του Δήμου 
Μαρωνείας Σαπών ώστε να δώσει λύσει σε πολλά και βασικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί που θέλουν να αρδεύσουν τους αγρούς τους. Προχωρήσαμε σε 
νέα διαβούλευση με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και μετά από γόνιμο διάλογο, 
προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές στον κανονισμό που κατατέθηκε προς ψήφιση καθώς 
προέκυψαν και νέα στοιχεία ώστε να επαναυποβληθεί  διορθωμένη στην Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.  
 
 Οι Δημοτικού Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 

1) Καραγκιόζ Μουσταφά Αντιδήμαρχος 
 

2) Καρύδης Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 
 

3) Σελήμ Γκιοκχάν Αντιδήμαρχος >>. 
           
 
     Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβαν υπόψη τους: 
 
-    Την αριθμ. 1/2021 απόφασή τους με την οποία καταρτίστηκε το αρχικό σχέδιο του 
Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Μαρωνείας-Σαπών. 
-   Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες: «....5. Ο 
πρόεδρος της επιτροπής καλεί τα μέλη της σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία 
αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή το ένα τρίτο (1/3) 
τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της. Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται γραπτή 
αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην ίδια περίπτωση δεν μπορεί να 
επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθει δίμηνο, αφότου εκδόθηκε απορριπτική 
απόφαση της επιτροπής, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. ...». 
-   Την αίτηση και την εισήγηση των τριών (3) Αντιδημάρχων και τακτικών μελών της ΕΠΖ και 
το συνημμένο αυτών, νέο τροποποιημένο Σχέδιο Κανονισμού Άρδευσης. 
-   Τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. β  υποπερίπτ. βε  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 όπως 
ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής «.... β. Εισηγείται στο  δημοτικό 
συμβούλιο : ..... βε. Το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».  
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-  Τις διατάξεις της παρ. 1  περίπτ. δ  υποπερίπτ. δ3 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 όπως 
ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες: « 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.», 
 
δια τηλεφωνικής ανακοινώσεως της ψήφου τους (συντασομένου προς τούτο σχετικού 
πρακτικού μεταξύ του Προέδρου και γραμματέα της Ε.Π.Ζ.), 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

        Ε ι σ η γ ο ύ ν τ α ι  στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, προς 
έγκριση το κάτωθι νέο Σχέδιο Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Μαρωνείας-Σαπών: 
 
 

 
 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 
 

 
 
 
 

 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  
 ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ 

 

 

 
ΣΑΠΕΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 
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Προοίμιο 
 

   1.    Με την έκδοση του παρόντος κανονισμού προσδιορίζεται η σχέση του Δήμου και των 
παραγωγών ως προς τη χρήση των γεωτρήσεων, των φραγμάτων φυσικών και τεχνητών, των 
φυσικών και τεχνητών υδρομαστεύσεων, των ποταμών και ρεμάτων, που οι πηγές και 
εκβολές τους βρίσκονται στην γεωγραφική εδαφική επικράτεια του Δήμου Μαρωνείας Σαπών, 
των τεχνητών καναλιών που συγκεντρώνουν και εκβάλουν τα νερά τους στην επικράτεια του 
Δήμου Μαρωνείας Σαπών, καθώς και του αρδευτικού δικτύου που ανήκουν στο Δήμο 
Μαρωνείας Σαπών για την άρδευση των καλλιεργειών με στόχο: 
 
 Την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του δημοτικού δικτύου άρδευσης,  
 την ορθολογική χρήση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που  διατίθενται για την 
άρδευση γεωργικών καλλιεργειών και  
 την αειφόρο διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της περιοχής σύμφωνα με 
τους όρους συμφωνιών σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο 
 
2. Στον κανονισμό άρδευσης περιλαμβάνονται διατάξεις με τις οποίες προσδιορίζονται: 
 
 Η διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, 
 Οι προϋποθέσεις για τη σύνδεση των καταναλωτών με το δημοτικό δίκτυο άρδευσης 
 Οι κανόνες χρήσης του δικτύου και του νερού άρδευσης, 
 Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των χρηστών του δικτύου. 
 Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των υδρονομέων άρδευσης 
 Τα αρμόδια δημοτικά όργανα στα θέματα άρδευσης, 
 Το γενικό πλαίσιο για τον καθορισμό και την επιβολή των τελών άρδευσης, 
 Οι απαγορεύσεις και οι παραβάσεις, τα αναλογούντα για κάθε παράβαση πρόστιμα, 
καθώς και τα αρμόδια δημοτικά όργανα για την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων.  
 
 
Άρθρο 1ο:  Όρισμός  
 
Νερό Άρδευσης θα λέγεται το νερό που χρησιμοποιείται για την άρδευση των αγροτεμαχίων. 
Δίκτυο άρδευσης θα λέγεται το δίκτυο διανομής του νερού. 
Δικαίωμα άρδευσης έχουν τα αγροτεμάχια τα οποία καλλιεργούνται από αγρότες ή μη. 
 
 
Άρθρο 2ο:  Σκοπός -Αντικείμενο 
 
1. Ο παρόν Κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υδροδότηση των 
καταναλωτών από το δίκτυο άρδευσης του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών. Καθορίζει τα σχετικά 
με την άρδευση δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δήμου και των καταναλωτών. Αποσκοπεί 
στην διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων που ανήκουν στο Δήμο 
Μαρωνείας - Σαπών. 
2. Ο παρών Κανονισμός αφορά στην άρδευση των αγροκτημάτων που βρίσκονται στα 
όρια του Δήμου Μαρωνείας Σαπών και εξυπηρετούνται από τα νερά που διαχειρίζεται ο 
Δήμος. Αφορά επίσης και αγροτικές κατοικίες, κτηνοτροφικές, βιοτεχνικές, βιομηχανικές και 
λοιπές εκμεταλλεύσεις (θερμοκήπια, κλπ) που δεν δύνανται να εξυπηρετηθούν από το δίκτυο 
ύδρευσης του Δήμου, αλλά εξυπηρετούνται από το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο του Δήμου. 
3. Οι αρδευτικές γεωτρήσεις είναι υδρευτικές εφόσον το νερό είναι κατάλληλο. 
 
 
Άρθρο 3ο:  Νομικό πλαίσιο 
 

ΑΔΑ: Ψ9ΩΠΩΛΧ-837



Ο παρόν 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 Μαρωνείας Σαπών. 
Για την κατάρτιση του παρόντος Κανονισμού λήφθηκαν κυρίως υπόψη οι διατάξεις: 
 του Ν.481/1943 (ΦΕΚ Α' 266 ) και του Ν.Δ. 608/1948 (ΦΕΚ Α' 97)  “Περί διοικήσεως και 
διαχειρίσεως των δι' αρδεύσεις χρησιμοποιούμενων υδάτων” 
 του Ν.Δ. 3881/1958 (ΦΕΚ Α' 181) “Περί έργων Εγγείων βελτιώσεων” 
 του Β.Δ . 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ Α' 171) “Περί  κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείμενον 
Νόμου  των ισχυουσών δια τάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων'' 
 του Β.Δ. 13-9/7-11-1959 (ΦΕΚ Α' 243) ''Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων'' 
 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ Α' 114) ''Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των 
Δήμων και Κοινοτήτων'' 
 της αρίθμ. 4913/470/146/1960 Απόφασης Υπουργού Γεωργίας  (ΦΕΚ Β' 149) ''περί 
εκδόσεως κανονισμών Αρδεύσεως υπό των Τοπικών Επιτροπών Αρδεύσεως (Τ.Ε.Α.) του 
Ν.Δ. 608/1948'' 
  του Ν.Δ. 344/1968 (ΦΕΚ Α' 71) ''Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως” 
 του 318/1969 (ΦΕΚ Α' 212) “Περί βεβαιώσεως και εισπράξεων των εσόδων των Δήμων 
και Κοινοτήτων'' 
 του Π.Δ. 499/1975 (ΦΕΚ Α΄ 163) “Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων 
υδάτων και έργων, των διοικούμενων υπο των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (
 Ο.Ε.Β)'' 
 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.'' 
 του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ Α' 246) ''περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησεως  Νομοθεσίας και 
άλλων τινών συναφών διατάξεων '' 
 της αριθμ. Φ16/6631/1989  Κ οινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 428) 
''Προσδιορισμός κατωτάτων και ανωτάτων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την 
ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση'' 
 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 
 Του Ν. 3585/2007 (ΦΕΚ Α΄148) «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και 
άλλες διατάξεις» 
 Της Ευρωπαϊκής Οδηγίας – Πλαίσιο για τη διαχείριση των Υδάτων (2000/60/ΕΚ)  
 Του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α' 61) ''Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών 
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις” 
 Του υφιστάμενου Κανονισμού Άρδευσης που εκδόθηκε με την υπ’ αριθ. 160/2011 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρωνείας Σαπών. 
 
 
Άρθρο 4ο:  Δημοτικό Δίκτυο  άρδευσης 
 
1.   Ως «Δημοτικό Δίκτυο Άρδευσης»  ορίζεται το αρδευτικό δίκτυο που περιλαμβάνει όλα τα 
επί μέρους αυτόνομα, υπόγεια και επί του εδάφους, συστήματα και εγκαταστάσεις άρδευσης 
που λειτουργούν με οποιονδήποτε τρόπο στις Δημοτικές Ενότητες Μαρωνείας και Σαπών και 
τις περιεχόμενες σε αυτές Κοινότητες των οποίων τη ευθύνη κατασκευής, συντήρησης, 
διαχείρισης και λειτουργίας έχει ο Δήμος Μαρωνείας - Σαπών. 
2.    Η επισκευή και η συντήρηση του δικτύου, των αντλιοστασίων, των αρδευτικών 
γεωτρήσεων και των συνοδών εγκαταστάσεων άρδευσης γίνεται με ευθύνη των Τοπικών 
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Επιτροπών Άρδευσης του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών, ανάλογα με τις εμφανιζόμενες ανάγκες 
και την επάρκεια του αρδευτικού νερού.  
 
Άρθρο 5ο:  Αρδευτική Περίοδος  
 
1. Η αρδευτική περίοδος λειτουργίας του δημοτικού δικτύου άρδευσης ξεκινά την 1η Μαΐου 
και λήγει την 30η Οκτωβρίου κάθε έτους.  
Οι ημερομηνίες αυτές είναι ενδεικτικές και μπορεί να τροποποιούνται ανάλογα με τις  
επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, τα διαθέσιμα αποθέματα υδάτων, την επάρκεια 
αυτών για άρδευση, τις 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 οργάνων και υπηρεσιών. 
Η αρδευτική περίοδος καθορίζεται κάθε έτος στην αρχή του έτους με Απόφαση της Τοπικής 
Επιτροπής Άρδευσης.   
2. Με Απόφαση των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών, 
μπορεί να τροποποιείται η ημερομηνία έναρξης ή λήξης της αρδευτικής περιόδου. Η απόφαση 
αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στα καταστήματα των οικείων 
Κοινοτήτων με έκδοση σχετικού αποδεικτικού ανάρτησης. Επιπλέον δημοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. 
3. Η λειτουργία του δικτύου για όλη την αρδευτική περίοδο θα είναι εικοσιτετράωρη, με 
εξαίρεση τις περιπτώσεις βλαβών στο δίκτυο ή στα αντλιοστάσια και απρόβλεπτων δυσμενών 
συνθηκών (π.χ. Ανομβρίας) ύστερα από Απόφαση Δημάρχου ή αρμόδιου Αντιδημάρχου, 
κατόπιν εισήγησης των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης. Τυχόν σοβαρότερα προβλήματα 
αντιμετωπίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
4. H ζώνη ποτίσματος αφορά τον χώρο που βρίσκεται μέσα στην ακτίνα από τη γεώτρηση 
και ορίζεται ανάλογα με τη δυναμική και τα παρεχόμενα κυβικά, ο καθορισμός γίνεται με 
απόφαση της  Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης. 
5. Η ζώνη ποτίσματος δύναται να τροποποιείται, ή επανακαθορίζεται ανάλογα με την 
έκταση, την παροχή της γεώτρησης και το ενδιαφέρον των παραγωγών  
 
 
 
Άρθρο 6ο  Δικαίωμα Χρήσης Δημοτικού Δικτύου Άρδευσης 
 
1.   Δικαίωμα χρήσης του δημοτικού δικτύου άρδευσης έχουν όσοι κατέχουν και καλλιεργούν 
µε οποιοδήποτε καθεστώς, ιδιόκτητα ή µισθωµένα χωράφια εντός της ζώνης ποτίσµατος της 
εκάστοτε γεώτρησης και µε αίτηση - υπεύθυνη δήλωση τους που θα καταθέτουν, πριν την 
έναρξη της αρδευτικής περιόδου, ζητούν να κάνουν χρήση αυτού και όσοι έχουν χωράφια 
δίπλα στη γεώτρηση σε ακτίνα 500 μέτρων εκτός αν έχουν χωράφι στη ζώνη ποτίσματος. Δεν 
θα απολέσει κανένα αγροτεµάχιο το δικαίωµα να αρδεύεται από τον κάτοχο του, που είχε 
µέχρι σήµερα. 
 
Η υφιστάμενη κατάσταση δε θα θιγεί. Όσοι έχουν το δικαίωμα εντός της ζώνης ποτίσματος θα 
το διατηρήσουν και από τους νέους που θα ζητήσουν να κάνουν χρήση της γεώτρησης θα έχει 
την αρμοδιότητα η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης να κάνει την επιλογή ανάλογα με τη 
δυναμικότητα της κάθε γεώτρησης. 
 
Τα τέλη άρδευσης καθορίζονται με απόφαση της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης του Δήμου 
Μαρωνείας –Σαπών. 
 
2.     Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται στην αρμόδια Τοπική Επιτροπή 
Άρδευσης, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: 
 Τα ακριβή ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό δελτίου 
ταυτότητας, αριθμό φορολογικού μητρώου, τηλέφωνο κλπ. 
 Την έκταση του αγρού που επιθυμούν να αρδεύσουν 
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 Την τοποθεσία που βρίσκεται ο αγρός. 
 Τον 13ψήφιο κωδικό ΟΣΔΕ του αγροτεμαχίου 
 Το είδος της καλλιέργειας 
 Το ιδιοκτησιακό καθεστώς (ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο) 
Μαζί με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται αντίγραφο της πιο πρόσφατα 
καταχωρημένης δήλωσης στο Ο.Σ.Δ.Ε., στην οποία θα φαίνεται η έκταση και το είδος της 
καλλιέργειας. 
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια Τοπική Επιτροπή 
Άρδευσης  τα αποδεικτικά στοιχεία που θα τους ζητηθούν, κατά περίπτωση. 
Οι αιτήσεις - δηλώσεις θα κατατίθενται στην αρμόδια Τοπική Επιτροπή Άρδευσης του Δήμου 
Μαρωνείας -Σαπών για έλεγχο και έγκριση, ώστε να καταρτιστεί το πρόγραμμα άρδευσης ανά 
Κοινότητα. 
 
 
Άρθρο 7ο  Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης 
 
1. Σε κάθε  Κοινότητα του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών όπου λειτουργεί δημοτικό δίκτυο 
άρδευσης, συστήνεται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, με σκοπό 
την εύρυθμη λειτουργία, την οικονομική διαχείριση και την εποπτεία του δημοτικού δικτύου 
άρδευσης που βρίσκεται στην περιοχή της οικείας Κοινότητας. 
 
2. Οι Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης είναι πενταμελείς, αποτελούμενες από   
 Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο ή τον αιρετό που θα ορίσει ο Δήμαρχος 
 Τον Πρόεδρο ή ένα Σύμβουλο της Κοινότητας στην οποία βρίσκεται η γεώτρηση 
 Ομαδάρχη 
 Υδρονομέα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υδρονομέας η Κοινότητα υποδεικνύει 
ένα μέλος που θα συμπληρώνει την πενταμελή επιτροπή. Στα μονομελή Συμβούλια μπορεί να 
προτείνει και έναν κάτοικο του οικισμού 
 Επόπτη 
 
Πριν από την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου   
καθορίζονται τα μέλη των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης και γίνεται η συγκρότηση των 
Επιτροπών αυτών. 
 
3. Η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης ασκεί, στα όρια της Κοινότητας όπου είναι και η περιοχή 
ευθύνης της, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α)  Εποπτεύει τη λειτουργία και διαχείριση του οικείου δικτύου άρδευσης. 
β) Εξετάζει και εγκρίνει τις υποβληθείσες αιτήσεις – δηλώσεις για χρήση του Δημοτικού 
Δικτύου Άρδευσης.  
γ) Καταρτίζει το γενικό πρόγραμμα αρδεύσεως στην περιοχή ευθύνης της και το αναρτά στον 
πίνακα ανακοινώσεων της κάθε Κοινότητας.  
δ) Με απόφασή της, καθορίζει στην περιοχή ευθύνης της, το ανώτατο επιτρεπτό όριο χρήσης 
αρδευτικού νερού, σε κυβικά μέτρα ανά στρέμμα και κατά κατηγορία καλλιεργειών, σύμφωνα 
με τους περιορισμούς που τίθενται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με στόχο την 
ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση των υδατικών πόρων. 
ε)  Με απόφασή της, τροποποιεί  την  ημερομηνία έναρξης ή λήξης της αρδευτικής περιόδου, 
εφόσον συντρέχει λόγος που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 5 του 
Κανονισμού. 
στ) Βεβαιώνει, με πράξη της, τις αρδευτικές παραβάσεις που αναφέρονται στον παρόντα 
Κανονισμό  και επιβάλλει τα αναλογούντα πρόστιμα. 
ζ) Βεβαιώνει βλάβες που προξένησαν στο αρδευτικό δίκτυο αγρότες ή τρίτοι, ηθελημένα ή όχι, 
και επιβάλλει την άμεση αποκατάσταση τους. Σε περίπτωση που κρίνει ότι η βλάβη επήλθε 
εσκεμμένα από τον ιδιοκτήτη ή νομέα του αγρού εισηγείται την επιβολή και του αναλόγου 
προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού 
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η) Αποφασίζει την διακοπή και επαναλειτουργία του αρδευτικού δικτύου ή τμήματος αυτού, 
εάν εντοπιστούν βλάβες που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης.  
θ) Παρακολουθεί και ελέγχει τους υδρονομείς άρδευσης. 
ι) Δέχεται καταγγελίες αγροτών για τυχόν παράβαση καθήκοντος υδρονομέων και ασκεί 
πειθαρχικό έλεγχο εφόσον συντρέχει περίπτωση.  
ια) Δέχεται και εξετάζει καταγγελίες και αιτήματα αγροτών σε σχέση με τη λειτουργία των 
αντλητικών συγκροτημάτων (επεκτάσεις δικτύου, εγκατάσταση παροχών, βλάβες κλπ) 
ιβ) Αποφασίζει τη δημιουργία δεξαμενών (ανοικτών), σε περιπτώσεις μεγάλης ζήτησης. Η 
άρδευση θα πρέπει να γίνεται με ποτιστικό μηχανάκι ή με τρακτέρ.  
4. Οι διατάξεις των άρθρων 88 παρ. 1,2 και 3 και 89 του Ν. 3852/2010 περί σύγκλησης του 
συμβουλίου, τόπου συνεδρίασης, απαρτίας και λήψης αποφάσεων κοινότητας, εφαρμόζονται 
και στις Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης. 
5. Την γραμματειακή υποστήριξη της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης εκτελεί ο δημοτικός 
υπάλληλος που έχει οριστεί για τη διοικητική εξυπηρέτηση του Συμβουλίου της οικείας 
Κοινότητας ή άλλος υπάλληλος που ορίζεται με απόφαση Δημάρχου ή του Αρμοδίου 
Αντιδημάρχου, εφόσον του έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα  
6. Να εξουσιοδοτεί ο παραγωγός που αρδεύει, την αρμόδια επιτροπή για την είσπραξη των 
τελών άρδευσης από επιδοτήσεις του ΟΣΔΕ 
 
 
Άρθρο 8ο   Υποχρεώσεις καταναλωτών 
 
   Όσοι κάνουν χρήση του αρδευτικού δικτύου του Δήμου Μαρωνείας Σαπών, είναι 
υποχρεωμένοι : 
1. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Άρδευσης, τις οδηγίες 
και συστάσεις των υδρονομικών οργάνων και τις σχετικές αποφάσεις των Τοπικών 
Επιτροπών Άρδευσης και του Δημοτικού Συμβουλίου. 
2. Να συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του Δήμου για την καλύτερη 
δυνατή λειτουργία του δικτύου, προς όφελος όλων. 
3. Να προβαίνουν σε δήλωση καλλιεργειών εντός της οριζόμενης από το Δήμο χρονικής 
προθεσμίας, προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 
περίπτωση. 
4. Να δηλώνουν έγκαιρα στην αρμόδια Τοπική Επιτροπή Άρδευσης την πρόθεση τους να 
ποτίσουν και να τηρούν το πρόγραμμα άρδευσης. 
5. Να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της αρμόδιας Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης που 
αφορούν τις ώρες χρήσης του δικτύου και την αρτιότητα των αρδευτικών εξαρτημάτων.  
6. 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 
οριζομένων προθεσμιών. 
7. Να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με ενήλικο αντιπρόσωπό τους κατά τη διάρκεια 
της άρδευσης των κτημάτων  τους και μέχρι το τέλος αυτής. 
8. Να δηλώνουν άμεσα στην Τοπική Επιτροπή Άρδευσης οποιαδήποτε ζημιά που 
προκλήθηκε στο δίκτυο, είτε από δική τους υπαιτιότητα, είτε όχι. 
9. Όπου γίνεται χρήση υδρομέτρων να φροντίζουν για την έγκαιρη προμήθεια και 
παράδοση τους αμέσως μετά τη χρήση τους στις ώρες που έχουν καθοριστεί. 
10. Να μεριμνούν και να φροντίζουν για την καθαριότητα και την προσβασιμότητα των 
σημείων υδροληψίας.  
11. 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. 
12. Να προσέχουν και να προστατεύουν τις αρδευτικές υποδομές του Δήμου και να μην 
προκαλούν φθορές και ζημιές με τη χρήση των γεωργικών μηχανημάτων τους. 
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13. Στη διάρκεια του ποτίσματος είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη σωστή λειτουργία των 
ιδιωτικών μέσων άρδευσης και ευθύνονται για την πρόκληση οποιασδήποτε ζημιάς στο 
αρδευτικό ή οδικό δίκτυο των παρακειμένων καλλιεργειών από κακή λειτουργία των ιδιωτικών 
συστημάτων άρδευσης. 
14. Να επιτρέπουν τη διέλευση, την παραμονή και την εκσκαφή των χωραφιών τους από 
μηχανήματα του Δήμου όταν πρόκειται για περιπτώσεις επιδιόρθωσης βλαβών του δικτύου 
που μπορεί να συμβούν, ανεξάρτητα από το χρόνο, την μορφή και την ηλικία της καλλιέργειας 
τους 
15. Να λαμβάνουν μέτρα ασφάλειας 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 ΔΕΔΔΗΕ και να έχουν κλίση, ώστε οι εκτοξευόμενες σταγόνες νερού να μην 
πλησιάζουν ηλεκτροφόρα σύρματα σε απόσταση μικρότερη των δέκα (10) μέτρων.  
16. Κάθε παραγωγός θα παίρνει νερό για άρδευση από ένα μόνο υδροστόμιο κάθε φορά 
που ποτίζει επιλέγοντας από όποιο σημείο αυτός επιθυμεί. 
 
 
Άρθρο 9ο   Υποχρεώσεις των Τοπικών Επιτροπών  Άρδευσης 
 
Η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης έναντι των καταναλωτών -χρηστών του αρδευτικού δικτύου 
έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 
1. Μεριμνά για την καλή λειτουργία και έγκαιρα τακτή συντήρηση του δημοτικού δικτύου 
άρδευσης (οι εργασίες της οποίας πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία 
έναρξης της αρδευτικής περιόδου), ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα το πότισμα των 
αρδευόμενων καλλιεργειών. 
2. Υποχρεούται σε αποζημίωση των καλλιεργητών-χρηστών του αρδευτικού δικτύου στις 
εξής περιπτώσεις: 
α)  Όταν προκληθεί ζημιά στην καλλιέργεια ή και πριν την σπορά και προκληθεί αδυναμία 
σποράς,  που οφείλεται σε βλάβη ή δυσλειτουργία του δικτύου άρδευσης (π.χ. υπερχείλιση, 
πλημμύρα), χωρίς υπαιτιότητα του χρήστη. Γνωστοποίηση εντός δυο  ημερών. 
β) Όταν προκληθεί ζημιά στην καλλιέργεια από μηχανήματα του Δήμου κατά τη διάρκεια 
αποκατάστασης βλαβών του δικτύου (π.χ. εκσκαφή, διέλευση μηχανημάτων από τον αγρό).  
Στις παραπάνω περιπτώσεις και για την διαπίστωση και εκτίμηση της προκληθείσας ζημιάς, ο 
ενδιαφερόμενος καλλιεργητής υποβάλλει αίτηση στην Τοπική Επιτροπή Άρδευσης 
συνοδευόμενη από την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) τρέχοντος έτους. Η Τοπική 
Επιτροπή Άρδευσης αποφασίζει την καταρχήν αποζημίωση του καλλιεργητή. Η παραπάνω 
απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Για την αποζημίωση του καλλιεργητή υπεύθυνη 
είναι η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης και καλύπτει την ζημία από το αποθεματικό της.   
3. Η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης δεν ευθύνεται έναντι των καταναλωτών-χρηστών του 
αρδευτικού δικτύου και δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζημιώσεων όταν προκληθούν 
ζημίες στις καλλιέργειες που οφείλονται στις εξής περιπτώσεις:  
α)    Όταν οι αρδευτικές γεωτρήσεις που τροφοδοτούν το δημοτικό δίκτυο άρδευσης δεν 
μπορούν να καλύψουν την ζήτηση (ποσότητες αρδευτικού νερού), λόγω πτώσης του 
υδροφόρου ορίζοντα και μείωσης των υπόγειων υδατικών αποθεμάτων που οφείλονται σε 
περιβαλλοντικούς παράγοντες και κλιματολογικά αίτια.  
β)     Σε πρόκληση ζημιών στις καλλιέργειες από τυχόν δολιοφθορές στο αρδευτικό δίκτυο.  
 
 
Άρθρο 10ο  Τέλη Άρδευσης  
  
1.    Σε όσους χρησιμοποιούν τις υποδομές και εγκαταστάσεις του δημοτικού δικτύου 
άρδευσης και κάνουν χρήση του παρεχόμενου αρδευτικού νερού, επιβάλλονται τέλη 

ΑΔΑ: Ψ9ΩΠΩΛΧ-837



άρδευσης που είναι ανταποδοτικά έσοδα  της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης 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 δικτύων άρδευσης.  
2.    Τα τέλη άρδευσης καθώς και τα πρόστιμα ορίζονται με απόφαση  της κάθε αρμόδιας 
Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης 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 επιμέρους 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 της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης.  
4. Τα τέλη άρδευσης βεβαιώνονται από την  κάθε Τοπική Επιτροπή Άρδευσης για τον 
χώρο ευθύνης της με τη σύνταξη σχετικού βεβαιωτικού καταλόγου και εισπράττονται από τον 
ταμία που ορίζει η εκάστοτε Τοπική Επιτροπή Άρδευσης. 
Σε κάθε περίπτωση ο βεβαιωτικός κατάλογος άρδευσης, που συμπληρώνεται βάσει των 
αποδείξεων άρδευσης, βεβαιώνεται τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους και μετά το πέρας της 
αρδευτικής περιόδου. 
5. Υπάρχει η δυνατότητα προπληρωμένης ηλεκτρονικής κάρτας. 
 
 
Άρθρο 11ο  Υδρονομείς Άρδευσης 
 
Για την καλή λειτουργία των αρδευτικών δικτύων, κάθε χρόνο ο Δήμος σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία προσλαμβάνει τον απαιτούμενο αριθμό υδρονομέων ή συνάπτει συμβάσεις 
παροχής υπηρεσιών με εξωτερικούς συνεργάτες για την επιτέλεση του έργου των 
υδρονομέων, για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η αρδευτική περίοδος. Σε περίπτωση 
παράτασης της αρδευτικής περιόδου από το Δημοτικό Συμβούλιο, παρατείνεται αντίστοιχα και 
η χρονική διάρκεια των συμβάσεων. Οι υδρονομείς άρδευσης είναι υπεύθυνοι για την πιστή 
εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, την διανομή του νερού άρδευσης στους καταναλωτές 
σύμφωνα με το πρόγραμμα άρδευσης και την καλή λειτουργία του δικτύου.  
Ο Υδρονομέας άρδευσης έχει επιπλέον τις εξής υποχρεώσεις:  
α) Να μην επιτρέπει το πότισμα των χωραφιών όσων παραγωγών δεν συμμορφώνονται με τις 
διατάξεις του Κανονισμού και τις οδηγίες των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης.  
β)  Να φροντίζει για την συντήρηση των αρδευτικών συγκροτημάτων αντλιοστασίων και 
δικτύων κατά τακτά χρονικά διαστήματα, την αποκατάσταση των μικρών βλαβών, να ειδοποιεί 
τα αρμόδια όργανα για μεγαλύτερες βλάβες και να ελέγχει την σωστή λειτουργία των 
υδρομετρητών κατά τακτά χρονικά διαστήματα.  
γ)  Να χορηγεί νερό σε κάθε παραγωγό, εφόσον το δικαιούται.  
δ)  Να ειδοποιεί έγκαιρα τους παραγωγούς που πρόκειται να αρδεύσουν, σε περίπτωση 
τροποποίησης του προγράμματος.  
ε) Σε περίπτωση βλάβης κάποιου αρδευτικού συγκροτήματος να καταγράφει την 
καθυστέρηση, ώστε να προσαρμόζεται το πρόγραμμα άρδευσης σ’ αυτήν την καθυστέρηση. 
στ) Να ασκεί τα καθήκοντά του με την μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια, να τηρεί κανονικά τη 
σειρά προτεραιότητας χωρίς καμία εξαίρεση και γενικά να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 
αποφεύγονται παράπονα και αντεγκλήσεις. Παράβαση του καθήκοντος από τον υδρονομέα 
ελέγχεται πειθαρχικά από το αρμόδιο όργανο του Δήμου.  
ζ)  Να συμπληρώνει διπλότυπη έντυπη απόδειξη που θα υπογράφει αυτός, καθώς και ο 
παραγωγός που χρησιμοποίησε το δίκτυο. Αν αρνείται να υπογράψει ο παραγωγός την 
απόδειξη υπογράφει μόνον ο υδρονομέας και υποσημειώνει στην απόδειξη, τους λόγους για 
τους οποίους ο παραγωγός αρνήθηκε να υπογράψει. Στο έντυπο της απόδειξης ο 
υδρονομέας συμπληρώνει το όνομα και τα στοιχεία του παραγωγού (Α.Φ.Μ., κλπ) που κάνει 
χρήση του δικτύου, τις ώρες άρδευσης, τη θέση και την έκταση του αγρού και την κατανάλωση 
νερού σε κυβικά μέτρα εφόσον γίνεται χρήση υδρομετρητή. Στον παραγωγό παραδίδεται το 
πρώτο φύλλο και το στέλεχος παραδίδεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που τηρεί τις 
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ατομικές καρτέλες των καταναλωτών- χρηστών προκειμένου να γίνει συμπλήρωση του 
βεβαιωτικού καταλόγου.  
η)  Να μην αποδέχεται φιλοδωρήματα από οποιονδήποτε καλλιεργητή και για οποιονδήποτε 
λόγο. Σε διαφορετική περίπτωση ελέγχεται από το αρμόδιο όργανο άσκησης πειθαρχικού 
ελέγχου (Δήμαρχος) και εφόσον αποδειχθεί η παράβαση απομακρύνεται άμεσα από τα 
καθήκοντά του, λύεται η σύμβαση πρόσληψής του και γίνεται αντικατάστασή του.  
θ)  Να μην απασχολείται, από τους καλλιεργητές, σε άλλες εκτός των καθηκόντων του 
εργασίες.  
ι)   Να μην επιτρέπει την άρδευση των αγροκτημάτων σε όσους δεν έχουν καταγραφεί στους 
σχετικούς πίνακες και σε όσους δεν συμμορφώνονται με τα άρθρα του παρόντος Κανονισμού.  
ια) Να μην χορηγεί αρδευτικό νερό σε όσους οφείλουν τέλη άρδευσης στον Δήμο από 
προηγούμενες χρήσεις. Σε διαφορετική περίπτωση τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο, άμεση 
απομάκρυνση από τα καθήκοντά του και αντικατάστασή του.  
ιβ) Να ενημερώνει άμεσα την Τοπική Επιτροπή Άρδευσης για τυχόν προβλήματα που 
παρουσιάζονται. 
ιγ) Στην περίπτωση που δεν προσληφθεί υδρονομέας ενεργοποιείται η παρ. 2 του άρθρου 7 ο 
οποίος αναλαμβάνει όλες τις παραπάνω αρμοδιότητες.  
  
 
Άρθρο 12ο  Παράπονα - Ενστάσεις Καταναλωτών 
  

   1.   Παράπονα καταναλωτών που υποβάλλονται με γραπτή αίτηση ή αναφορά, εξετάζονται 
από τις οικείες Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης και επιλύονται από αυτήν ή ανάλογα των 
περιπτώσεων οδηγούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

   2.   Ενστάσεις καταναλωτών επί βεβαιωθέντων τελών άρδευσης θα εξετάζονται από την 
αρμόδια Τοπική Επιτροπή Άρδευσης ή θα παραπέμπονται στο  Δημοτικό Συμβούλιο σε 
περίπτωση αδυναμίας επίλυσης από την Τοπική Επιτροπή Άρδευσης.  
 
 
Άρθρο 13ο  Απαγορεύσεις - Πρόστιμα  
 
1.   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. 
2.   Απαγορεύεται αυστηρά η λαθραία λήψη νερού. Λαθραία λήψη θεωρείται η χρήση του 
δικτύου χωρίς εντολή του υδρονομέα ή της οικείας Επιτροπής Άρδευσης.  
3.   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. 
      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. Δεν θα τους επιτρέπεται η χρήση του δικτύου(ούτε πλέον θα 
γίνεται δεκτή η αίτηση τους για άρδευση) αρχικά για κάποιο διάστημα για συμμόρφωση και 
μετά οριστικά. 
4.  Απαγορεύεται η αυθαίρετη τοποθέτηση ή αλλαγή υδρομέτρου άρδευσης. Οι παραβάτες 
τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο. Τυχόν συναλλαγή μεταξύ καταναλωτών δεν αφορά τον 
Δήμο.  
5.  Κάθε αυθαίρετη επέμβαση στους υδρομετρητές με σκοπό την παρεμπόδιση της σωστής 
καταγραφής του νερού άρδευσης, αποτελεί παράνομη πράξη και συνεπάγεται την άμεση 
διακοπή της υδροδότησης αλλά και την επιβολή χρηματικού προστίμου. Σε αυτή την 
περίπτωση καταλογίζονται σε βάρος του υπαίτιου επιπλέον η αξία της άρδευσης καθώς και 
κάθε άλλη οικονομική απώλεια που τυχόν υπέστη  η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης.  
6.    Σε περίπτωση βλάβης του υδρομέτρου ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει αμέσως τον 
υδρονομέα. Αν χρειαστεί επισκευή ή αντικατάσταση του μετρητή αυτό θα το κρίνουν τα 
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αρμόδια όργανα  της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης και θα δώσουν οδηγίες στον καταναλωτή-
χρήστη του δικτύου.  
7.   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 τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο. 
8.  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. 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) ,  επιβάλλει την 
πληρωμή αυτής της δαπάνης στην Τοπική Επιτροπή Άρδευσης  από τον υπαίτιο της ζημίας.  
9.  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 
παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο σε ισόποσο του κόστους αποκατάστασης της 
φθοράς που προκάλεσαν 
Αρμόδια όργανα ελέγχου καθίστανται οι υδρονομείς και η οικεία Τοπική Επιτροπή Άρδευσης.  
10.   Απαγορεύεται η διακοπή ή παρεμπόδιση της κυκλοφορίας στους αγροτικούς δρόμους 
από την τοποθέτηση αγροτικών μηχανημάτων (αρδευτικά συγκροτήματα, τρακτέρ, κλπ). Οι 
παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο 
11.  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.  
12.   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.  
Τα χρηματικά πρόστιμα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο μπορεί να αναπροσαρμόζονται 
με απόφαση  της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών. 
13.    Απαγορεύεται το πότισμα με ελεύθερη ροή ή τρύπιες σωλήνες.  
14. Δικαίωμα παροχής άρδευσης (σειράς) δεν επιτρέπεται. 
 
 
 Άρθρο 14ο  Βεβαίωση - Επιβολή - Είσπραξη Προστίμων  
 
1.  Σε όσους υπαίτιους παραβάτες, έχουν καταληφθεί επ’ αυτοφώρω, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στον Κανονισμό αυτό, επιβάλλονται τα κατά περίπτωση οριζόμενα πρόστιμα.  
2.  Η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης μετά τη διενέργεια αυτοψίας 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 όλα τα μέλη της Τοπικής Επιτροπής 
Άρδευσης 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 στο Τμήμα Οικονομικής Υπηρεσίας με 
εισήγηση για την έκδοση απόφασης του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου επιβολής 
του κατά περίπτωση προτεινόμενου προστίμου και το τρίτο παραμένει στο στέλεχος. 
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5.  Οι αποφάσεις επιβολής των προστίμων που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό 
εκδίδονται από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και εισπράττονται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ Α’ 212) «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων 
των Δήμων και Κοινοτήτων». Σε περιπτώσεις συνεχιζόμενων παραβάσεων από τον ίδιο 
υπαίτιο, η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης προβαίνει σε έγγραφη σύσταση προς αυτόν ορίζοντας 
εύλογο χρόνο συμμόρφωσης. Μετά το πέρας του οριζόμενου χρόνου και εφόσον δεν 
συμμορφωθεί ο υπαίτιος, με απόφαση του Δημάρχου μετά από εισήγηση της Τοπικής 
Επιτροπής Άρδευσης μπορεί να επιβάλλεται σε βάρος του και νέο πρόστιμο επαυξημένο έως 
το διπλάσιο του ανώτερου προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου που ισχύει κατά 
περίπτωση. 
6.  Οι ως άνω 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 15ο  Πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
 
     Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:  
        Α)  Στις αρδευτικές γεωτρήσεις των παρακάτω οικισμών: 
    Χαμηλού 
    Τσιφλικίου 
    Πρωτάτου 
    Αμφίων 
    Αρίσβης 
    Βάκου 
Όπου υπάρχουν γεωτρήσεις αρδευτικές σε κοινοτική ή δημόσια έκταση και έχουν ανορυχθεί 
και εξοπλιστεί από τον Δήμο. 
 
Β)    Φράγμα Ασκητών  
Γ)    Υδρομάστευση παλιού ποταμού Βάκου  
Δ)    Υδρομάστευση οικισμού Μιράνων 
Ε)   Κανάλι μεταφοράς νερού από ΒΙΠΕ Κομοτηνής, διερχόμενο από οικισμούς Βάκου, 
Ισάλου, Αμαράντων και εκβάλλει στον ποταμό Λίσσο στο ύψος του οικισμού Βέννας.  
ΣΤ)  Κάθε άλλη γεώτρηση που θα αποδειχθεί στην πορεία με υπόδειξη της τεχνικής 
υπηρεσίας ότι η χρήση της ανήκει στο Δήμο Μαρωνείας Σαπών.   
  
 
Άρθρο 16o  Ανωτέρα Βία  
 
Σε έκτακτες περιπτώσεις ''ανωτέρας βίας'', δύναται η ΤΕΑ να αποφασίσει την παροχή νερού 
άρδευσης, χρησιμοποιώντας το δίκτυο άρδευσης σε ποτίστρες για την υδροδότηση του ζωϊκού 
κεφαλαίου. 
  
Άρθρο 17ο  Ειδικές Ρυθμίσεις  
 
Ζητήματα που δεν καλύπτονται από το παρόντα κανονισμό διαβιβάζονται από την αρμόδια 
Υπηρεσία στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
Άρθρο 18ο  Ισχύς Κανονισμού  
 
Ο παρών Κανονισμός, αποτελούμενος από δεκαοκτώ (18) άρθρα τίθεται σε ισχύ από την 
ημερομηνία που κριθεί νόμιμη, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρωνείας - 
Σαπών και ισχύει μέχρι νεότερης τροποποίησής του από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. - 6 - / 2021 
 

.................................................................................................................................................... 
 

Για το σκοπό που συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ 
            Ποιότητας Ζωής 
                                                                                 (Δεν τίθενται υπογραφές σύμφωνα με την 
                                                                                 αριθ. Εγκύκλιο 40 Α.Π. 20930/31-03-2020  
                                                                                           του Υπουργείου Εσωτερικών)» 
 
- Υπενθυμίζεται ότι το πρακτικό της Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Δήμου, που 

μνημονεύεται στα διαλαμβανόμενα των εισηγητών του θέματος για τη λήψη της ανωτέρω 
απόφασης της Ε.Π.Ζ., έχει στο σύνολό του ως εξής: 

 
 
« 

          
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΣΑΠΕΣ 14/01/2021 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ      
 
 

Πρακτικό Διαπαραταξιακής επιτροπής για τον Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου 
Μαρωνείας - Σαπών 

 
Στις Σάπες σήμερα την 14η του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες εικοσιένα (2021) 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 συνήλθε η Διαπαραταξιακή επιτροπή για τον Κανονισμό 
Άρδευσης του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών κατόπιν της με αρ. πρωτ. 244/11-1-2021 έγγραφης 
πρόσκλησης του Αντιδημάρχου Τ.Ο.ΑΝ. η οποία αποτελείται από τους παρακάτω: 
 
1. ΜΑΥΡΙΔΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ 
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ                          
3. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟ                     
4. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΙΧΑΗΛ                      

 
Εκ των οποίων οι τρεις πρώτοι δια ζώσης και ο κ. Βασιλειάδης Μιχαήλ εξ αποστάσεως 

με τηλεδιάσκεψη. 
 
Ξεκινώντας ο κ. Μαυρίδης είπε ότι λόγω και της όχλησης του εισαγγελέα θα πρέπει η 

Επιτροπή να καταλήξει σε ένα κανονισμό άρδευσης αποδεκτό από όλους και να κατατεθεί για 
ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Στη συνέχεια ο κ. Ιωάννου ανέγνωσε την πρότασή του η οποία έχει ως εξής: 
Αναφέρω πολύ περιληπτικά τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα των δύο συνεδριάσεων 

της διαπαραταξιακής επιτροπής που συγκροτήθηκε µε συµµετέχοντες:  
1. ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ Μίλτος τέως Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών  
2. ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ Γεώργιος εκπρόσωπος της µείζονος αντιπολίτευσης  
3. ΙΩΑΝΝΟΥ Απόστολος επικεφαλής της Α΄ ελάσσονος αντιπολίτευσης  
4.ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ Μιχάλης επικεφαλής της Β΄ ελάσσονος αντιπολίτευσης  

ΑΔΑ: Ψ9ΩΠΩΛΧ-837



 
Ανωτέρω διαπαραταξιακή επιτροπή είχε συντονιστή τον ΚΑΠΟΥΛΑ Νικόλαο Γενικό 

Γραµµατέα του ∆ήµου Μαρωνείας Σαπών.  
Στις δύο αυτές συνεδριάσεις συζητήθηκαν τα καίρια ζητήµατα προς επίλυσης τους καθώς 

και το χρονοδιάγραµµα αυτών. Η επιτροπή κατέληξε οµόφωνα στα κάτωθι συµπεράσµατα:  
1. Να προσδιοριστούν όλες οι αρδευτικές γεωτρήσεις στην επικράτεια του ∆ήµου µας, 

καθώς κανείς δεν γνωρίζει για πόσες και ποιες γεωτρήσεις έχει την αρµοδιότητα διαχείρισης ο 
∆ήµος µας.  

α) Υπάρχουν γεωτρήσεις που τις ανόρυξε ο ∆ήµος και τις παραχώρησε για χρήση στους 
κατοίκους του οικισµού στα όρια του οποίου ανορύχθηκε.  

β) Γεωτρήσεις που ανόρυξε η πρώην Υπηρεσία Εγγύων Βελτιώσεων (ΥΕΒ) και τις 
παραχώρησε για χρήση σε οµάδες παραγωγών µαζί µε τον εξοπλισµό τους 
(ηλεκτροµηχανολογικός και δίκτυο µεταφοράς νερού).  

γ) Γεωτρήσεις που ανόρυξε η ΥΕΒ και παραδόθηκαν σε οµάδες παραγωγών της οποίες 
εξόφλησαν οι ίδιοι µε δικά τους κεφάλαια.  

δ) Γεωτρήσεις που ανόρυξε η πρώην Νοµαρχία και µετέπειτα Περιφέρεια ΑΜΘ και 
επίσης παραδόθηκαν για χρήση σε παραγωγούς.  

ε) Γεωτρήσεις ερευνητικές που ανόρυξε το ΙΓΜΕ και έχουν επαρκεί ποσότητα νερού.  
2. Συµφωνήθηκε από όλους (πλην του κ. ΑΝΤΩΝΙΑ∆Η Γεώργιου που εξέφρασε έντονες 

επιφυλάξεις) για το δικαίωµα στην άρδευση, ότι στην ζώνη άρδευσης πρέπει να αποτυπωθούν οι 
εκτάσεις που µπορούν να αρδευθούν και όχι η καταγωγή των κατόχων των αγροτεµαχίων, 
καθώς το νερό θεωρείται δηµόσιο αγαθό και πρέπει να παρέχεται σε όλους τους παραγωγούς 
που καλλιεργούν στην ζώνη άρδευσης.  

Επίσης συµφωνήθηκε από όλους ότι βασικά άρθρα του σχεδίου άρδευσης όπως :  
-άρθρο 7 (Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης)  
-άρθρο 10 ( Τέλη άρδευσης)  
- άρθρο 11 ( Υδρονοµείς άρδευσης)  
Θα πρέπει να µελετηθούν και να τροποποιηθούν αφού απαντηθούν καίρια ερωτήµατα 

όπως:  
α) Πώς θα µπορούσε να αποφασίζει η ΤΕΑ για θέµατα των παραγωγών χωρίς να 

υπάρχει τουλάχιστον µία εκπροσώπηση από αυτούς  
β) Πώς θα µπορούσε να ελεγχθεί από έναν υδρονοµέα η εύρυθµη λειτουργία όλων των 

αρδευτικών γεωτρήσεων µίας κοινότητας ( η κοινότητα Σαπών διαθέτει οχτώ γεωτρήσεις); Και 
εάν προσλαµβανόταν για κάθε γεώτρηση πως θα µπορούσε να υποστηριχθεί η ανταποδοτικότητα 
όταν ο µέσος µηνιαίος µισθός υπερβαίνει τα χίλια Ευρώ (µεικτά); Και πόσες βάρδιες θα 
χρειαζόταν για να ελεγχθεί σε 24ωρη βάση η ορθή λειτουργία της κάθε γεώτρησης µαζί µε το 
δίκτυο της;  

γ) Πώς θα µπορούσε ο ∆ήµος να παρέχει την Τεχνική Υποστήριξη σε συντήρηση και 
επισκευή των αρδευτικών γεωτρήσεων και των δικτύων µεταφοράς νερού από οικονοµικής 
άποψης, όταν θα έπρεπε να εγγράψει στον προϋπολογισµό του υπέρογκα ποσά εάν αναλογισθεί 
κανείς ότι το µέσο κόστος συντήρησης και επισκευής µιας αρδευτικής γεώτρησης µε το δίκτυο 
µεταφοράς ανέρχεται σε περίπου 2.000 Ευρώ ( επισκευές και αποσβέσεις) χωρίς να 
υπολογίσουµε την κατανάλωση ρεύµατος η οποία σε πολλές γεωτρήσεις υπερβαίνει τις 5.000 
Ευρώ ανά αρδευτική περίοδο; Και πόση ταχύτητα στην αποκατάσταση µίας βλάβης θα µπορούσε 
να έχει ο ∆ήµος όταν θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι νόµιµες διαδικασίες µετά τον εντοπισµό 
της βλάβης (εισήγηση ΤΕΑ, συνεδρίαση οικονοµικής επιτροπής, δέσµευση πίστωσης, απόφαση 
ανάθεσης, υπογραφή σύµβασης µε ανάδοχο και αποκατάσταση βλάβης). 

Όλα αυτά λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι ήταν θέµατα που τέθηκαν στην διαπαραταξιακή 
επιτροπή ενώ στην τελευταία από τις δύο συνεδριάσεις αποφασίσθηκε ότι:  
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α) Υπηρεσιακά θα τεθούν τα ερωτήµατα αρµοδίως στην ∆/νση ∆ιαχείρισης Υδάτων της 
Περιφέρειας αλλά και την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την 
ακριβή αποτύπωση των αρδευτικών γεωτρήσεων που η διαχείριση τους ανήκει στον ∆ήµο.  

β) Η τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου θα ξεκινούσε την αποτύπωση των υφιστάµενων 
γεωτρήσεων και δικτύων άρδευσης που αναφέρονται στον κανονισµό 160/2011 ώστε να 
εξοικονοµηθεί χρόνος για τον καθορισµό των ζωνών άρδευσης.  

γ) Σε εύλογο χρόνο θα οριστικοποιούσαµε την διαµόρφωση του τελικού κειµένου του 
κανονισµού άρδευσης επιχειρώντας την μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση µεταξύ των παρατάξεων. 
Έως τότε θα υφίστατο ο κανονισµός άρδευσης 160/2011 που µνηµονεύεται στο σχέδιο που 
κατατίθεται για ψήφιση ο οποίος επέτρεψε να λειτουργήσουν ως τώρα οι υφιστάµενες 
γεωτρήσεις.» 

 
Στη συνέχεια ο κ. Αντωνιάδης έθεσε στην Επιτροπή το Υπόμνημα το οποίο είχε 

καταθέσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο έχει ως εξής: 
 
α. Σε ερώτησή µου ο ∆ήµαρχος µου απάντησε ότι πρέπει να ισχύσει ένας κανονισµός 

άρδευσης για ολόκληρο το ∆ήµο. ∆εν πρόσεξε όµως την εισήγηση του αντιδηµάρχου του, που 
αφορά στην τροποποίηση του κανονισµού συγκεκριµένων γεωτρήσεων των οικισµών Χαµηλού –
Πρωτάτου και Τσιφλικίου και όχι του συνόλου των γεωτρήσεων που ανήκουν στο ∆ήµο.  

β. Ο υπόψη κανονισµός που προσπαθεί για κάποιο λόγο να τροποποιήσει ο κος 
Αντιδήµαρχος, ψηφίστηκε οµόφωνα από το Τοπικό Συµβούλιο και από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
µε την 160/2011 απόφασή του, δηµοσιεύθηκε στις 22 Ιουλίου 2011 από την υπάλληλο του 
∆ήµου Μιχαλούδη Παγώνα µε αποδεικτικό ανάρτησης στις 22/7/2011 υπογεγραµµένο νόµιµα 
από τρεις υπαλλήλους του δήµου. Με την Α∆Α:4ΑΧΧΟΡ1Υ-Ν∆4 και αριθ. Πρωτ.13151/31-8-
2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
µας γνωστοποιήθηκε ότι ελέγχθηκε ως προς τη νοµιµότητα και βρέθηκε καθόλα νόµιµη. Ο 
υπόψη κανονισµός τηρήθηκε και τηρείται από όλους τους εµπλεκοµένους µέχρι σήµερα 
δίνοντας λύση στο χάος που επικρατούσε πριν την έκδοσή του.  

γ. Η Τεχνική Υπηρεσία την οποία επισκέφθηκα δεν γνωρίζει εάν οι υπόψη γεωτρήσεις 
είναι δηµοτικές, καθόσον δεν γνωρίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου στον οποίο 
ευρίσκονται και δεν έχει γίνει η ανανέωση των αδειών χρήσης νερού αυτών. Υπάρχουν και άλλες 
γεωτρήσεις πού λειτουργούν στο ∆ήµο . Άραγε γιατί δεν αναφέρεται σε αυτές ο κανονισµός του 
κου Αντιδηµάρχου;  

δ. Οι παραπάνω γεωτρήσεις λειτουργούν νόµιµα και αποτελούνται από οµάδες και 
οµαδάρχες οι οποίοι είναι καταγεγραµµένοι στη ∆ΕΗ και στα ονόµατά τους εξάγονται οι 
λογαριασµοί και όπου υπάρχει Οµαδάρχης υπάρχει και Οµάδα.  

ε. Μέχρι τώρα αυτές και τα δίκτυά τους συντηρούνται από τα µέλη τους, συγκεκριµένα 
στον οικισµό Χαµηλού την τελευταία 10ετία που ήµουν παρών, έχουν διατεθεί κονδύλια ύψους 
20000 ευρώ για συντηρήσεις δικτύων, πλύσιµο γεωτρήσεων και επισκευές και αντικαταστάσεις 
ΜΟΤΕΡ και σωλήνων γεωτρήσεων. ∆ηλαδή γίνανε καινούργιες από τα 25 άτοµα πού τις 
χρησιµοποιούν. Εδώ θέλω να τονίσω πως και η ∆ιεύθυνση Υδάτων όταν σου χορηγεί άδεια 
ανόρυξης γεώτρησης σε ενηµερώνει ότι το νερό είναι δηµόσιο αγαθό και ανήκει σε όλους µε την 
προϋπόθεση όµως να συµµετέχουν εξαρχής στα έξοδα. Πως λοιπόν εσείς καταργείτε το 
δικαίωµα χρήσης νερού σε όλους τους παραπάνω και βάζετε αυτούς πού θέλετε εσείς στο άρθρο 
6 και στην παράγραφο 3β του άρθρου 7 του κανονισµού σας;  

στ. Η παρούσα τροποποίηση δεν λαµβάνει υπόψη της την απόφαση του Νοµάρχη 
Ροδόπης του 1998 η οποία έχει κοινοποιηθεί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης. Ενδεικτικά σας αναφέρω µια παράγραφο στην οποία αναφέρεται ότι για τη χορήγηση 
αδείας ανόρυξης γεώτρησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση η οµάδα η οποία για τη µεγαλύτερη 
γεώτρηση 8 ιντζών ,δύναται να αρδεύσει 100 στρέµµατα. Στο χαµηλό η κάθε οµάδα έχει 25 
µέλη. Άρα δύναται να αρδεύσει ο καθένας 4 στρέµµατα. Αυτό θέλετε να αλλάξετε;  
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ζ. ΄Αρθρο 4: Η επισκευή και συντήρηση από το ∆ήµο είναι αδύνατη γιατί στην επισκευή 
των δικτύων άρδευσης απαιτείται αµεσότητα, κάτι που δεν διαθέτει ο ∆ήµος.  

η. Αρδευτική περίοδος: Ολόκληρο το χρόνο. ∆εν χρειάζεται να ενοχλείται ο ∆ήµαρχος 
όταν οι αγρότες θέλουν να ποτίσουν τα κηπευτικά τους το χειµώνα.  

θ. Ζώνη ποτίσµατος είναι ήδη καθορισµένη καθώς και αυτοί που συµµετέχουν σε αυτή 
πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται στην απόφαση του Νοµάρχη Ροδόπης του 1998.  

ι. Άρθρο 7: Τοπική επιτροπή άρδευσης: Σε όλες τις επιτροπές πρόεδρος είναι ο 
∆ήµαρχος. Έχει πολύ πιο σοβαρότερα θέµατα να ασχοληθεί. Υδρονοµέα ύδρευσης δεν έχουµε 
στους οικισµούς του δήµου, θα πληρώνουµε υδρονοµέα άρδευσης;  

ια. Πουθενά δεν αναφέρονται καθήκοντα στους οµαδάρχες οι οποίοι είναι και οι πλέον 
αρµόδιοι.  

ιβ. Τα τέλη άρδευσης: Πως είναι δυνατόν να πληρώνονται στο ∆ήµο χωρίς 
προηγουµένως να έχει ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των υπαρχόντων στο δήµο 
γεωτρήσεων;  

2. Η υπόψη τροποποίηση είναι φωτογραφική και πρόχειρη και δεν λύνει προβλήµατα 
αλλά δηµιουργεί.  

3. Κατόπιν των παραπάνω και λόγω της σοβαρότητας του θέµατος και πριν έρθει προς 
ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προτείνονται τα παρακάτω:  

α. Με µέριµνα των υπηρεσιών σας να ενηµερωθείτε για τον αριθµό των γεωτρήσεων 
άρδευσης που υπάρχουν και λειτουργούν στο ∆ήµο και δεν αναφέρονται στην παρούσα 
τροποποίηση (κε ∆ήµαρχε υπάρχουν και άλλες) και να βρεθούν τυχόν οµάδες και οµαδάρχες 
αυτών.  

β. Να µας χορηγηθούν όλα τα σχετικά βάσει των οποίων συντάξατε την παρούσα 
τροποποίηση.  

γ. Βάσει των παραπάνω σχετικών αλλά και αυτών που απουσιάζουν, και εφόσον 
απαιτείται, να συνταχθεί ένας κανονισµός από µία διαπαραταξιακή επιτροπή συµβούλων του 
δήµου σε συνεργασία µε τους νυν επόπτες και οµαδάρχες.  

δ. Να κατασκευασθούν τα παρακάτω έργα που µε προσωπικές µου ενέργειες αλλά και 
του πρώην δηµάρχου µας Ιωάννη Σταυρίδη προτείναµε στην περιφέρεια και εξασφαλίσαµε για 
αυτά το ποσό των 245.000 ευρώ, που αναφέρονται στο συνηµµένο πίνακα που σας υποβάλλω.  

Και να γίνουν ενέργειες προκειµένου να επισπευσθούν οι εργασίες για την κατασκευή 
των ταµιευτήρων που σχεδιάσαµε µε την περιφέρεια , ανάλογα βέβαια µε τα κονδύλια που αυτή 
θα διαθέτει για να βοηθηθούν άµεσα οι δηµότες µας.  

ε. Να κατασκευασθούν άµεσα δύο υδατοδεξαµενές (µια στο Αρσάκειο και µια στο 
Πρωτάτο περιοχή Μελεµέζ) χρησιµοποιώντας το χειµώνα το νερό που έρχεται µε σωλήνα φ160 
από την Αύρα και χύνεται στο ποτάµι αλλά και το νερό των γεωτρήσεων του πρωτάτου που δεν 
χρησιµοποιούνται τον χειµώνα αλλά µπορούν και µε ηµίωρη διακοπή του ποτίσµατος το 
καλοκαίρι προκειµένου να εξυπηρετηθεί το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής.  

στ. Αφού µας εξηγήσετε το λόγο πού προτείνατε την τροποποίηση του κανονισµού 
γεωτρήσεων των τριών µόνο οικισµών(Χαµηλού – Πρωτάτου – Τσιφλικίου) και όχι τη σύνταξη 
κανονισµού για το σύνολο των γεωτρήσεων του ∆ήµου παρακαλούµε όπως ενεργήσετε άµεσα 
για την εξασφάλιση των αδειών χρήσης νερού του συνόλου των γεωτρήσεων που ανέλαβε να 
εξασφαλίσει ο ∆ήµος.  

ζ. Τέλος, µετά την διαπίστωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος να παραχωρηθούν και οι 
γεωτρήσεις που τυχόν θα ανήκουν στο ∆ήµο στις οµάδες των αγροτών που ανήκουν, καθόσον µε 
τον κανονισµό που συντάξατε φαίνεται καθαρά η αδυναµία του δήµου να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις άρδευσης, δεδοµένου ότι πουθενά δεν προβλέπει αποζηµίωση του ∆ήµου προς 
αγρότη, παρά µόνο υποχρεώσεις των αγροτών προς το δήµο. 

 
Στη συνέχεια ο κ. Βασιλειάδης έθεσε στην Επιτροπή την εισήγησή του την οποία είχε 

καταθέσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο η οποία έχει ως εξής: 
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1. Σχετικά µε την διαχείριση γενικά των υδάτων ύδρευση-άρδευση πρέπει να τοποθετηθεί 

όλη η κοινωνία και οι ίδιοι οι κοινωνικοί φορείς. Χωρίς διάλογο και µε απούσα την κοινωνία 
και τους ανθρώπους της δεν µπορούµε να µιλάµε και να αποφασίζουµε µόνοι µας. Πρέπει να 
συναποφασίσουµε και αυτό σηµαίνει η συµµετοχική δηµοκρατία, άλλωστε αυτό ορίζει και η νέα 
νοµοθεσία σχετικά µε τις συνελεύσεις της γειτονιάς της κοινότητας.  

2. Σχετικά µε τον νέο κανονισµό πρέπει να γνωρίζουµε τι περιοχές θα ποτίζουµε ποιες 
είναι οι τεχνικές προδιαγραφές γενικά των γεωτρήσεων ήτοι: Καταρχήν πρώτα να έχουµε 
αποτυπωµένη την υφιστάµενη κατάσταση στο ∆ήµο µας, µε τους οικισµούς που αφορά, τον 
αριθµό των γεωτρήσεων, τη δυναµική κάθε γεώτρησης σε παροχή κυβικών, τον αριθµό των 
στρεµµάτων της κάθε αρδευτικής ζώνης. 

3. Τοπικό Οργανισµό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) για την διαχείριση επιφανειακών ή 
υπόγειων υδάτων.  

4. Είναι καιρός πλέον η διαχείριση των υδάτων να µπει σε ένα νέο πλαίσιο, η κλιµατική 
αλλαγή θα χτυπήσει τους φτωχούς αγρότες, κτηνοτρόφους, το φαινόµενο αυτό θα το δούµε 
µπροστά µας η ξηρασία θα χτυπήσει όλους τους δηµότες για αυτό το λόγο ξεκινήστε ένα 
στρατηγικό πλαίσιο αποθήκευσης υδάτων µε υδάτινους ταµιευτήρες, µικρά φράγµατα 
αναβαθµίδες σε κάθε ποταµάκι σε κάθε ρέµα και κάποια φράγµατα ώστε να εµπλουτίσουµε και 
µε αυτό τον τρόπο τα υπόγεια ύδατα.  

5. Το νέο ΕΣΠΑ 21-27 τα έργα που θα µπορούµε να µπούµε, είναι αυτά που έχουν σχέση 
µε την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. ∆είτε το και εµείς είµαστε έτοιµοι να 
συµβάλλουµε θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. ∆είτε εάν µπορείτε να πάρετε την διαχείριση 
των ρεµάτων και ποταµών που τώρα ανήκουν στην περιφέρεια ή στην πολεµική αεροπορία.  

Εν κατακλείδι προτείνουµε τα εξής:  
6. Καταθέτουµε έτι περαιτέρω για την ψήφιση του κανονισµού άρδευσης την παρακάτω 

πρόταση ως εξής:  
Α) Συνεχή και παραγωγικό διάλογο µε συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας των αγροτών 

των οµάδων παραγωγών του κάθε χωριού.  
Β) Πενταµελής τοπική επιτροπή µε µέλη ένα εκπρόσωπο των παραγωγών και ένα έξτρα 

σύµβουλο της αντιπολίτευσης σε αντιπρόταση της 3µελούς επιτροπής που προτείνεται στον ως 
άνω κανονισµό και εισήγηση για τον εµπλουτισµό του ως άνω κανονισµού άρδευσης βάσει της 
κείµενης νοµοθεσίας 

Γ) Ανόρυξη νέων γεωτρήσεων µε έναρξη µελέτης από το ∆ήµο µας.» 
 
Ο κ. Αντωνιάδης πρότεινε να ζητηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία να μας ενημερώσει 

για τις Ζώνες ποτίσματος για την κάθε γεώτρηση, για τις γεωτρήσεις που ανόρυξε η ΥΕΒ 
υπάρχουν στα αρχεία της ΥΕΒ οι ζώνες ποτίσματος. H ∆ιεύθυνση Υδάτων όταν σου χορηγεί 
άδεια ανόρυξης γεώτρησης σε ενηµερώνει ότι το νερό είναι δηµόσιο αγαθό και ανήκει σε 
όλους µε την προϋπόθεση όµως να συµµετέχουν εξαρχής στα έξοδα. 

Στη συνέχεια ο κ. Ιωάννου πρότεινε να γίνει τροποποίηση της 160/2011 Απόφασης ΔΣ 
με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας αρδευτικών γεωτρήσεων των οικισμών α) 
Χαμηλού β)Πρωτάτου και γ) Τσιφλικίου της Δημοτικής Κοινότητας Σαπών του Δήμου 
Μαρωνείας – Σαπών»  σε ότι αφορα το σκέλος του ΠΟΙΟΣ έχει το δικαίωµα άρδευσης και σε 
επόμενη φάση να συνταχθεί ένας κανονισμός άρδευσης αποδεκτός από όλους. Να τεθεί ο όρος 
ότι δεν θα απολέσει κανένα αγροτεµάχιο το δικαίωµα να αρδεύεται από τον κάτοχο του, που 
είχε µέχρι σήµερα καθώς όλοι έχουν σχεδιάσει, επενδύσει και ενδεχοµένως έχουν χρεωθεί 
ώστε να αξιοποιήσουν τα χωράφια τους λόγω της ύπαρξης αυτού του αγαθού που λέγεται 
νερό. 

 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση κατέληξαν στα παρακάτω: 
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1. Να γίνει τροποποίηση της 160/2011 Απόφασης ΔΣ με θέμα: «Έγκριση 
Κανονισμού Λειτουργίας αρδευτικών γεωτρήσεων των οικισμών α) Χαμηλού β)Πρωτάτου και 
γ) Τσιφλικίου της Δημοτικής Κοινότητας Σαπών του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών» σε ότι 
αφορά το σκέλος του ΠΟΙΟΣ έχει το δικαίωµα άρδευσης ως εξής: 

Δικαίωμα χρήσης του δημοτικού δικτύου άρδευσης έχουν όσοι κατέχουν και 
καλλιεργούν µε οποιοδήποτε καθεστώς, ιδιόκτητα ή µισθωµένα χωράφια εντός της ζώνης 
ποτίσµατος της εκάστοτε γεώτρησης και µε αίτηση - υπεύθυνη δήλωση τους που θα 
καταθέτουν, πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, ζητούν να κάνουν χρήση αυτού και 
όσοι έχουν χωράφια δίπλα στη γεώτρηση σε ακτίνα 500 μέτρων εκτός αν έχουν χωράφι στη 
ζώνη ποτίσματος. Δεν θα απολέσει κανένα αγροτεµάχιο το δικαίωµα να αρδεύεται από τον 
κάτοχο του, που είχε µέχρι σήµερα. 

 
2. Να οριστούν πενταμελείς Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης οι οποίες θα 

αποτελούνται από  
A. Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο ή τον αιρετό που θα ορίσει ο Δήμαρχος 
B. Ένα Σύμβουλο της Κοινότητας στην οποία βρίσκεται η γεώτρηση 
C. Ομαδάρχη 
D. Υδρονομέα 
E. Επόπτη 

 
Βασική και απαράβατη προϋπόθεση να μη θιγεί η υφιστάμενη κατάσταση. Όσοι έχουν 

το δικαίωμα εντός της ζώνης ποτίσματος να το διατηρήσουν και από τους νέους που θα 
ζητήσουν να κάνουν χρήση της γεώτρησης να έχει την αρμοδιότητα η Τοπική Επιτροπή 
Άρδευσης να κάνει την επιλογή ανάλογα με τη δυναμικότητα της κάθε γεώτρησης. 

 
Να ζητηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να μας ενημερώσει για τις Ζώνες 

ποτίσματος για την κάθε γεώτρηση και τη δυναμικότητα της κάθε γεώτρησης. 
 
Τα παραπάνω συμφωνήθηκαν από όλα τα μέλη της Διαπαραταξιακής επιτροπής για 

τον Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό 
το οποίο θα κατατεθεί στο Δήμο. 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
   Τα Μέλη 
 

1. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
 
 
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
                          
3. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

 
                    

4. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ»     
 
 

Επί του ανωτέρω θέματος οι  δημοτικοί σύμβουλοι,  αφού έλαβαν υπόψη τους: 
-        Την αριθ. 6/2021 εισηγητική  απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου με 
θέμα: «Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του 
Σχεδίου Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Μαρωνείας-Σαπών» 
-  το από 14-01-2021 Πρακτικό της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τον Κανονισμό 
΄Αρδευσης του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, 
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- Τις αριθ. 22/2021 (ΑΔΑ: ΩΑΟΘΩΛΧ-ΕΧΦ) και 59/2021 (ΑΔΑ: 6Σ0ΣΩΛΧ-ΞΒΙ) 
προηγούμενες σχετικές με το θέμα αποφάσεις τους, με τις οποίες δεν εγκρίθηκε το 
προτεινόμενο δια της αριθ. 1/2021 απόφασης της ΕΠΖ σχέδιο Κανονισμού ΄Αρδευσης του 
Δήμου 
- Tις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. β υποπερίπτ. βε, του άρθρου 73 «Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής - Αρμοδιότητες» του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής «…..β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:…….βε. το σχέδιο κανονιστικών 
αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
- Τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. δ) υποπερίπτ. δ3 του άρθρου 79 «Κανονιστικές 
Αποφάσεις» του Ν.3463/2006 όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες: « 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.», σε συνδυασμό με τις όμοιες του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του 
αυτού ως άνω άρθρου: «2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαμβάνονται από τα 
δημοτικά ή κοινοτικά  συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, 
…..» 
- Τις διατάξεις του άρθρου 3 «Σύγκληση δημοτικού συμβουλίου» του ισχύοντος 
Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών,  
 
δια τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής αποστολής της ψήφου τους, (συντασσοµένου προς τούτο 
σχετικού πρακτικού µεταξύ Προέδρου και γραµµατέα του ∆.Σ.) 
 
Μ ε ι ο ψ η φ ο ύ ν τ ω ν   των δημοτικών συμβούλων:  
1) κ. Αντωνιάδη Γεωργίου, ο οποίος  δήλωσε ότι δεν ψηφίζει το νέο προτεινόμενο σχέδιο 
Κανονισμού ΄Αρδευσης διότι δεν έχει εξακριβωθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 
γεωτρήσεων για τις οποίες αυτός θα ισχύει και δεν έχουν καθοριστεί μέχρι σήμερα οι ζώνες 
άρδευσης, δύο σημεία που ο ίδιος επεσήμανε ότι απαιτείται η διασαφήνισή τους πριν τη 
σύνταξη του Κανονισμού ΄Αρδευσης, κατά την από 14-01-2021 συνεδρίαση της 
Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Δήμου, της οποίας είναι μέλος και  
 
2) κας Τριφωνίδου Μαρίας, η οποία δήλωσε για το θέμα τα εξής: «Ψηφίζω ΟΧΙ, διότι 
θεωρώ ότι ο εισηγούμενος Κανονισμός είναι πρόχειρος, άδικος και σε πολλά σημεία 
αόριστος. Η δημοτική αρχή, πριν προβεί στη σύνταξή του, έπρεπε να είχε ξεκαθαρίσει το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς των αρδευτικών γεωτρήσεων του Δήμου, να είχε καταγράψει τη 
δυναμική τους σε κυβικά άντλησης και να μελετήσει τη μέχρι σήμερα χρήση τους από τις 
τοπικές κοινωνίες, αφουγκραζόμενη τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. 
 Ειδικότερα: 
- ΄Αρθρο 4, παρ. 1 & 2 :  ασάφεια. 
     Στην πρώτη παράγραφο την ευθύνη κατασκευής, συντήρησης, διαχείρισης και 
λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων την έχει ο Δήμος, ενώ στην επόμενη παράγραφο 
όλες αυτές οι αρμοδιότητες περιέρχονται στις Τοπικές Επιτροπές ΄Αρδευσης. Ερωτώ λοιπόν: 
Ποιος τελικά έχει, βάσει Κανονισμού, την ευθύνη; 
- ΄Αρθρο 5 παρ. 5 : «Η ζώνη ποτίσματος δύναται να τροποποιείται, ..». 
    Πριν τη θέση σε ισχύ του εισηγούμενου Κανονισμού, η δημοτική αρχή θα έπρεπε να είχε 
αξιολογήσει το ενδιαφέρον των κατοίκων αγροτών για άρδευση, σε συνδυασμό με τη δυναμική 
των αρδευτικών γεωτρήσεων, όπως καταγράφεται σήμερα και τις ήδη διαμορφω- θείσες 
ζώνες άρδευσης, όπως αυτές ορίσθηκαν από τους αγρότες - κατοίκους του κάθε οικισμού. 
Βάσει του δεδηλωμένου ενδιαφέροντος των αγροτών, έπρεπε να ορισθούν οι πιθανές ζώνες 
που μπορούσαν να εξυπηρετήσουν οι αρδευτικές γεωτρήσεις και να τεθούν χρονοδιαγράμματα 
για τη διάρκεια ισχύος τους, ώστε ο κάθε αγρότης να γνωρίζει έγκαιρα ποια από τα 
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αγροτεμάχιά του θα αρδευτούν και να διαρθρώνει σωστά τις καλλιέργειές του. Ακριβώς όπως 
πρέπει να γνωρίζει προκαταβολικά  και ένας πιθανός αγοραστής ή μισθωτής αγρού, αν αυτός 
είναι αρδευόμενος ή όχι. 
- ΄Αρθρο 6 παρ. 1: Αναφέρεται στην 3η περίοδο της παραγράφου: «Η υφιστάμενη κατάσταση 
δε θα θιγεί.»   

΄Όταν στις υφιστάμενες ζώνες άρδευσης προστίθενται αγροτεμάχια κείμενα περιμετρικά 
της γεώτρησης σε ακτίνα 500 μ. τα οποία θα μπορούν να αρδεύονται, καθώς και θα 
εξετάζονται  νέα αιτήματα για άρδευση αγρών που βρίσκονται πλησίον ή εντός της ζώνης 
άρδευσης -εκ των οποίων ένας άγνωστος αριθμός θα ικανοποιούνται-, αυξάνονται αυτομάτως 
οι αρδευόμενες εκτάσεις, ενώ η δυναμική της γεώτρησης παραμένει σταθερή ή μειούμενη, με 
αποτέλεσμα να μιλάμε στο τέλος για «ψιχάλισμα» και όχι για άρδευση. 
- ΄Αρθρο 7 : Περί σύστασης Τοπικών Επιτροπών ΄Αρδευσης 
 α) Ασαφής ο προσδιορισμός των μελών της Επιτροπής. Ως δεύτερο μέλος αυτής πρέπει 
να ορίζεται ο τοπικός σύμβουλος ή ελλείψει αυτού το τοπικός κοινοτικός σύμβουλος στο 
Δημοτικό Συμβούλιο και όχι ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου. Ο ομαδάρχης, ο 
υδρονομέας και ο επόπτης πρέπει να υποδεικνύονται από την πλειοψηφία των αγροτών που 
θα αναγγελθούν για άρδευση των αγρών τους. 
 β) Γραμματειακή υποστήριξη της Τοπικής Επιτροπής ΄Αρδευσης: Η γραμματειακή 
υποστήριξη της Επιτροπής θα μπορούσε να ανατεθεί σε ένα εκ των μελών αυτής και όχι να 
επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο οι διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου, τη στιγμή που οι 
ελάχιστοι υπηρετούντες σε αυτές υπάλληλοι έχουν ξεπεράσει τα όριά τους, λόγω της πίεσης 
που δέχονται  από την πληθώρα των καθηκόντων που είναι επιφορτισμένοι να εκτελούν 
καθημερινά. 
 Περαιτέρω, για τον χαρακτηρισμό του προτεινόμενου Κανονισμού ως άδικου, σημειώνω 
τα εξής: Εάν σε έναν οικισμό έχουμε δύο αρδευτικές γεωτρήσεις με δύο ζώνες άρδευσης και 
έχουμε δύο αγρότες εκ των οποίων ο ένας έχει τους αγρούς του στη μία ζώνη και θα μπορεί να 
αρδεύει μια συγκεκριμένη έκταση, ενώ ο δεύτερος έχει αγρούς και στις δύο ζώνες, θα μπορεί 
βάσει Κανονισμού να αρδεύει αγρούς και στις δύο αυτές ζώνες. ΄Επρεπε λοιπόν ο Κανονισμός 
να προβλέπει ένα ανώτατο πλαφόν άρδευσης και στις δύο ζώνες για κάθε ωφελούμενο. 
 Επιπλέον, ο Κανονισμός είναι και ελλιπής, διότι ενώ θα επιβληθούν και θα 
εισπράττονται ανταποδοτικά τέλη άρδευσης, δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο ποιος θα τα 
διαχειρίζεται: ο Δήμος ή η Τοπική Επιτροπή ΄Αρδευσης; ΄Επρεπε να προβλεφθεί η ανάθεση 
καθηκόντων ταμία σε κάθε Επιτροπή χωριστά καθώς και οδηγίες για τη διαδικασία 
κατάθεσης των συνολικών τελών που θα εισπράττονται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. 
Επίσης, πέραν της επιβολής και είσπραξης των ανταποδοτικών τελών άρδευσης, έπρεπε να 
ληφθεί μέριμνα και για τη δημιουργία ενός αποθεματικού προς αντιμετώπιση εκτάκτων 
βλαβών οι οποίες πολλές φορές είναι αρκετά δαπανηρές. 
 Κλείνοντας, θεωρώ ότι αφενός πρέπει να υπάρχουν δίκαιοι κανόνες για όλους τους 
δημότες σε όλα τα επίπεδα και αφετέρου ότι πρέπει να αναζητήσουμε άμεσες λύσεις για την 
ανάπτυξη της τοπικής αγροτικής οικονομίας, γιατί η αγωνία των συμπολιτών αγροτών μας 
είναι μεγάλη.  Με 25-30 κυβικά νερού για άρδευση που καλούνται να διαχειριστούν οι αγρότες 
των περισσότερων οικισμών του Δήμου, ανάπτυξη δεν θα έχουμε ποτέ». 
 
Α π ε χ ό ν τ ω ν    των δημοτικών συμβούλων: 1) Τσολάκη Κυριακούλας και 2) Κοτσάκη 
Δημητρίου, οι οποίοι δεν λογίζονται παρόντες στο συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης 
 

Αποφασίζουν κατά πλειοψηφία 
(με ψήφους 23 υπέρ έναντι 2 κατά) 
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Ψ η φ ί ζ ο υ ν     τον  Κανονισμό ΄Αρδευσης του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, 
όπως το σχέδιο αυτού  καταρτίστηκε με την αριθ. 6/2021 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου και παρατίθεται αυτούσιο στο εισηγητικό μέρος της 
παρούσης.  

 
-   Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί κανονιστικών αποφάσεων 
και να αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας στην αρμόδια υπηρεσία της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 
 

 
                                                 Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. – 74 - / 2021. 
………………………………………………………………………………………………….. 
                 

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                    Τα  συμμετέχοντα μέλη του Δ.Σ. 
   ΜΠΕΚΗΡ ΟΓΛΟΥ ΝΟΥΡΑΗ    (Τ.Υ.)                (Δεν τίθενται υπογραφές σύμφωνα με 
                                                                                      την αριθ. Εγκύκλιο 40 Α.Π. 20930 /31- 
                                                                                      03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών) 
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