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KANOΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Γ.Ο.Ε.Β.)
ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΓΚΑΔΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017
Άρθρο 1
Ο Κανονισμός αυτός άρδευσης, αφορά τη λειτουργία των έργων Α΄ Τάξης αρμοδιότητας
Γ.Ο.Ε.Β. που την περίοδο 2017 θα εξυπηρετήσουν τριάντα ένα (31) συστηματικά δίκτυα, τρία
(3) πρόχειρα, μία ομάδα παραγωγών και πέντε (5) περιοχές εκτός δικτύων της Πεδιάδας
Θεσσαλονίκης, καθαρής αρδευόμενης έκτασης 1.050.000 στρ. περίπου.
Ο Κανονισμός εκδίδεται σε εκτέλεση του Ν.Δ/τος 3881/1958 “Περί Έργων Εγγείων
Βελτιώσεων“, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα εκτελεστικά αυτού Β.Δ. (το από 16.8.1959
και το από 13.9.1959 άρθρο 6 παρ. 1), σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 17062/29-3-2016
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΑ:
70ΑΥΟΡ1Υ-ΡΗΤ) περί χορήγησης άδειας χρήσης νερού στον Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων
Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά.
Άρθρο 2
ΕΡΓΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ
Ι. Έργα υδροδοτούμενα από το φράγμα Αξιού:
Α . ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ
α) Ανατολική Προσαγωγός Διώρυγα Αξιού (Α.Π.Δ.Α.),
β) Κύρια Διώρυγα 2Δ Γεφύρας,
γ) Ανατολική Διώρυγα Χαλάστρας (Α.Κ.Δ.Χ.),
δ) Δυτική Προσαγωγός Διώρυγα Αξιού (Δ.Π.Δ.Α.),
ε) Κύρια Διώρυγα Κυμίνων (Κ.Δ.Κ.),
στ) Κύρια Διώρυγα 1Δ Πέλλας,
ζ) Κύρια Διώρυγα Παρθενίου,
η) Κύρια Διώρυγα 2Δ Πέλλας,
θ) Διώρυγες 2Δ και 2Δ4 Βραχιάς,
ι)

Τα αντλιοστάσια άρδευσης Ζ1-Ζ3, Τ1-Τ5, Κουφαλίων και ανακύκλωσης Βραχιάς (1) και
Παραλίμνης (1)

ια) Η υδροληψία Κουφαλίων στο δεξιό ανάχωμα Αξιού.
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Β . ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ - ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ
α) Κύρια Συλλεκτήρια Τάφρος Γέφυρας,
β) Ενωτική Τάφρος 9Τ του δικτύου Χαλάστρας-Καλοχωρίου,
γ) Παράκτιος Συλλεκτήρια Τάφρος Χαλάστρας,
δ) Κύρια Συλλεκτήρια Τάφρος Χαλκηδόνας,
ε) Κύρια Συλλεκτήρια Τάφρος Ελεούσας,
στ) Κύρια Συλλεκτήρια Τάφρος Παρθενίου,
ζ) Κύρια Συλλεκτήρια Τάφρος Ζορμπά-Τσεκρέ,
η) Περιφερειακή Τάφρος Τ1 αρδευτικού δικτύου Πέλλας,
θ) Τάφροι 1Τ, 2Τ, 3Τ, 4Τ της Περιφερειακής Ζορμπά-Τσεκρέ,
ι)

Τάφροι 1Τ, 2Τ Βραχιάς,

ια) Τάφρος 1Τ Άδενδρου,
ιβ) Κύρια Τάφρος Μαλγάρων,
ιγ) Κύρια Συλλεκτήρια Τάφρος Κυμίνων,
ιδ) Τα τρία (3) αντλιοστάσια αποχέτευσης Χαλάστρας (Ανατολικό, Δυτικό, Νέο),
ιε) Αντλιοστάσιο αποχέτευσης Μαλγάρων και Μαλγάρων 100
ιστ) Αντλιοστάσια αποχέτευσης Α4 , Α5 και Α7 Λουδία.
Από τα παραπάνω έργα θα εξυπηρετηθούν τα αρδευτικά δίκτυα: ΒραχιάςΑδένδρου(τμήμα), Γεφύρας, Μαλγάρων-Κυμίνων(τμήμα), Πέλλας, Χαλάστρας-Καλοχωρίου,
Χαλκηδόνας, Μαγνησίας, Ζορμπά-Τσεκρέ, το πρόχειρο Κουφαλίων-Ελεούσας, η περιοχή 1Δ
Πέλλας (μεταξύ δημοσίου δρόμου Θεσ/νίκης-Γιαννιτσών και διώρυγας 1Δ Πέλλας) και η
ομάδα παραγωγών Αγχιάλου.
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ΙΙ. Έργα υδροδοτούμενα από το φράγμα Αλιάκμονα:
Α . ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ
α) Προσαγωγός Διώρυγα (Α0),
β) Διώρυγα 1Α,
γ) Διώρυγα 2Α,
δ) Διώρυγα 4Α,
ε) Διώρυγα 5Α,
στ) Διώρυγα εκκενωτής 4Α στον Αλιάκμονα (από Ραψομανίκη έως κοίτη Αλιάκμονα),
ζ) Διώρυγα 6Α,
η) Διώρυγα 7Α,
θ) Διώρυγα 8Α,
ι)

Διώρυγα 9Α Ενωτική Αλιάκμονα-Αξιού,

ια) Διώρυγα 6.1Δ Ανατολικού Βερμίου,
ιβ) Οι διώρυγες Δ1 Νησελίου και Δ3, Δ41, Δ42, Δ43, Γιδά για την υδροδότηση του
εργοστασίου Ζάχαρης Πλατέος,
ιγ) Οι διώρυγες Δ2, Δ3 Ξεχασμένης,
ιδ) Διώρυγα Δ2 Κορυφής,
ιε) Η προσαγωγός διώρυγα, ο ωθητικός αγωγός και η διώρυγα μεταφοράς Αραβησσού,
ιστ) Οι διώρυγες 2Δ Σχοινά-Νιχωρίου,
ιζ) Η διώρυγα 1Δ Γιαννιτσών (τμήμα από υδροληψία μέχρι δεξαμενή Γ1),
ιη) Το αντλιοστάσιο άρδευσης Αραβησσού,
ιθ) Τα αντλιοστάσια άρδευσης Σ1-Σ9, Κ1-Κ2, Α1-Α3, ΝΧ1-ΝΧ4, Ν1-Ν3, ΚΒ1-ΚΒ7, Γ1-Γ2, Μ1Μ8,
κ) Η δεξαμενή αναρρύθμισης Σχοινά
κα) Κύρια Διώρυγα 1Δ Αδένδρου,
κβ) Κεντρική Διώρυγα Βραχιάς,
Τα αντλιοστάσια άρδευσης Παρθενίου, Βραχιάς , Α.Π.Δ.Α.-Σιφωνίου
Β . ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ – ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ
α) Συλλεκτήρια Τάφρος Αγίου Λουκά,
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β) Συλλεκτήρια Τάφρος Βεροίας,
γ) Συλλεκτήρια Τάφρος Τριποτάμου,
δ) Συλλεκτήρια Τάφρος Σταυρού,
ε) Συλλεκτήρια Τάφρος Κουλούρας,
στ) Συλλεκτήρια Τάφρος Αλιάκμονα,
ζ) Συλλεκτήρια Τάφρος Μυλοβού,
η) Συλλεκτήρια Τάφρος Λουτρού,
θ) Συλλεκτήρια Τάφρος Νησίου,
ι)

Συλλεκτήρια Τάφρος Υψ. Σχοινά (δεξιός, αριστερός και κοινός κλάδος),

ια) Συλλεκτήρια Τάφρος Τ1, Τ2 Χαμ. Σχοινά,
ιβ) Συλλεκτήρια Τάφρος Γιδά,
ιγ) Συλλεκτήρια Τάφρος Αράπιτσας,
ιδ) Συλλεκτήρια Τάφρος Τ1-Τ2 Νιχωρίου,
ιε) Συλλεκτήρια Τάφρος Μπάλιτσας,
ιστ) Συλλεκτήρια Τάφρος Τ1-Τ2 Κρ. Βρύσης,
ιζ) Η Τ32-Τ33 Ενωτική των δύο τμημάτων Μυλοβού,
ιη) Οι τάφροι Τ4, Τ16 Γιδά,
ιθ) Η τάφρος Τ3 Αγ. Λουκά,
κ) Συλλεκτήρια Τάφρος Κάλλιανης,
κα) Συλλεκτήρια Τάφρος Πλατέος,
κβ) Συλλεκτήρια Τάφρος Λιποχωρίου (τμήμα),
κγ) Η τάφρος Τ1 Αραβησσού,
κδ) Το αντλιοστάσιο στράγγισης Κλειδίου,
κε) Το αντλιοστάσιο στράγγισης Σχοινά,
κστ)

Τα αντλιοστάσια στράγγισης Α0, Α1, Α2, Α3 και Α6 Λουδία.

Τα έργα αυτά την περίοδο 2017 θα εξυπηρετήσουν τα εξής αρδευτικά δίκτυα:
Αραβησσού, Αγίου Λουκά, Αραπίτσης Πεδιάδος, Γιδά, Κλειδίου, Λουτρού, Μυλοβού,
Νησελίου, Νησίου Α΄, Κουλούρας, Πλατέος, Σταυρού, Σχοινά (Υψηλή), Τριποτάμου
Πεδιάδος, Αραπίτσης Ναούσης, Τριποτάμου Βεροίας, Γιαννιτσών (τρίγωνο), Καβασίλων,
Κρύας Βρύσης, Νησίου Β΄, Νιχωρίου, Σχοινά (Χαμηλή), Μπαλίτσας, Βραχιάς-
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Αδένδρου(τμήμα, Μαλγάρων-Κυμίνων(τμήμα), και τις περιοχές 1Α-περιφερειακή διώρυγα,
Μογλένιτσας, Δροσερού και Βόδα.
ΙΙΙ. Έργα υδροδοτούμενα από το ποταμό Λουδία:
Τα αντλιοστάσια άρδευσης, Τσεκρέ (3), αντλιοστάσιο Λουδία
ΙΙΙ. Έργα υδροδοτούμενα από τον Μογλένιτσα και την περιφερειακή τάφρο:
Α . ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ
α) Φράγμα εκτροπής και Διώρυγα Καλής,
β) Υδροληψία και Διώρυγα Καλυβίων (Κόκκινη Γέφυρα),
γ) Υδροληψία και Προσαγωγός Διώρυγα Λιποχωρίου,
δ) Διώρυγα Βερμίου.
Β . ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ - ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ
α) Κ.Σ.Τ. Λιποχωρίου (τμήμα),
β) Κ.Σ.Τ. Βόδα,
γ) Τάφρος Τ3 Μογλένιτσας.
Από τα έργα αυτά θα εξυπηρετηθούν τα πρόχειρα έργα Καλής Βερμίου και οι περιοχές
Δροσερού και Βόδα.
ΙV. Τα έργα των κοινών φραγμάτων Λαναρά και Παπατάνου που υδροδοτούν τμήματα των
αρδευτικών δικτύων Αγροκτήματος Ναούσης και Αραπίτσης Ναούσης.
ΟΔΟΙ - ΑΝΑΧΩΜΑΤΑ
α) Οι αγροτικοί δρόμοι που βαίνουν παράλληλα προς τις παραπάνω διώρυγες και τάφρους
με όλα τα τεχνικά έργα που υπάρχουν σε αυτούς, όπως γέφυρες, οχετοί, σιφώνια, κλπ.
καθώς και τα αναχώματα που επίσης βαίνουν προς τα έργα αυτά.
β) Αγροτικοί δρόμοι Α΄ τάξης, που είναι μεν ανεξάρτητοι από τα δίκτυα αλλά έχουν γενική
σημασία και κατασκευάστηκαν για την εξυπηρέτηση των έργων, εκτός των δρόμων που
χαρακτηρίσθηκαν ως επαρχιακοί.
Άρθρο 3
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Η αρδευτική περίοδος αρχίζει κανονικά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου και
λήγει την 30η Σεπτεμβρίου.
Το ΔΣ του Γ.Ο.Ε.Β. μπορεί με απόφασή του να μεταθέτει τις παραπάνω ημερομηνίες,
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή και τη διάρθρωση των
καλλιεργειών.
Άρθρο 4
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ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Καθορίζεται ότι η λειτουργία των έργων Α΄ τάξης θα είναι 24ωρη.
Με την έναρξη της αρδευτικής περιόδου θα χορηγείται, από τις πηγές υδροδότησης στις
προσαγωγούς διώρυγες, νερό σε ποσότητες που να ικανοποιούν τα συστηματικά δίκτυα
σύμφωνα με τα ετήσια προγράμματα διανομής ποτιστικού νερού που συντάσσονται με βάση
τις μηνιαίες ανάγκες των καλλιεργειών. Οι παροχές υδροδότησης των προγραμμάτων
διανομής αντιπροσωπεύουν το ανώτατο όριο της ποσότητας του νερού που δικαιούται κάθε
δίκτυο κάτω από τις δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες. Υπέρβαση του ορίου αυτού δεν είναι
επιτρεπτή, ενώ εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές οι παροχές υδροδότησης πρέπει να είναι
μικρότερες.

Στα πρόχειρα έργα οι παροχές θα υπολογίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες των
καλλιεργειών, οι δε περιοχές θα παίρνουν νερό ύστερα από την ικανοποίηση των αναγκών
των συστηματικών αρδευτικών δικτύων.
Σε περιπτώσεις μειωμένης παροχής των πηγών υδροδότησης λόγω λειψυδρίας, οι
ποσότητες νερού των παραπάνω προγραμμάτων θα μειώνονται ανάλογα με το ποσοστό
ελλείμματος των πηγών.
Άρθρο 5
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ
ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. Για την ομαλή λειτουργία των έργων Α΄ τάξης, αρμόδιο είναι το Τμήμα Λειτουργίας μετά
των γεωτεχνικών υπαλλήλων των Τομέων του Οργανισμού.
2. Επίσης για τον ίδιο σκοπό, κατά την κρίση και αξιολόγηση των εκάστοτε αρδευτικών
αναγκών εκ μέρους του ΔΣ του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά,
προσλαμβάνονται από τους οικείους Ο.Ε.Β. (Γ.Ο.Ε.Β.Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά
και Τ.Ο.Ε.Β. της περιοχής δικαιοδοσίας του), υδρονομικά όργανα τα οποία θα βρίσκονται
υπό την καθοδήγηση - έλεγχο των γεωτεχνικών του Οργανισμού. Η κατανομή των
υπαλλήλων αυτών στα επιμέρους αρδευτικά έργα και ο συντονισμός των εργασιών τους,
θα γίνεται με επιμέλεια του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά.
3. Μετά τη λήξη της αρδευτικής περιόδου, υπεύθυνη για τη λειτουργία των διωρύγων Α0 και
4Α είναι η ΔΕΗ.
4. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού, τα έργα που βρίσκονται εντός
του περιφραγμένου χώρου αυτών (δεξαμενές αναρρύθμισης, βάννες, φρεάτια κλπ.) και οι
περιφράξεις τους ελέγχονται από το προσωπικό λειτουργίας των αντλιοστασίων.
Τα αντλιοστάσια του έργου Γιαννιτσών, το αρδευτικό αντλιοστάσιο Αραβησσού, τα τρία
αντλιοστάσια ανακύκλωσης Τσεκρέ, [Λουδία (εκβολή Τ1), Τ1 Πέλλας–Τ4, Χυμοφίξ] και το
αντλιοστάσιο ανακύκλωσης Τ1 Παραλίμνης εποπτεύονται από το γραφείο τέως λίμνης
Γιαννιτσών και τα λοιπά αντλιοστάσια από το Μηχανολογικό Τμήμα.
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Άρθρο 6
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
1. Απαγορεύεται η εκτέλεση οποιωνδήποτε έργων και εργασιών, χωρίς την έγκριση του
Γ.Ο.Ε.Β. στα έργα Α΄ τάξης της περιοχής δικαιοδοσίας του, που μπορούν να διαταράξουν
τη ροή του νερού ή να προκαλέσουν βλάβες στα έργα, όπως ιδίως η μεταβολή της διατομής
των τάφρων, διωρύγων και των αναχωμάτων τους, η μεταβολή της κοίτης των διαφόρων
αγωγών, η εγκατάσταση φραγμάτων, η εκτέλεση υδρομαστευτικών έργων, η διάνοιξη
πηγαδιών σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από το πόδι των πρανών των
αναχωμάτων και γενικά κάθε εργασία που αναφέρεται στο άρθρο 38 του Ν.Δ/τος
3881/1959.
2. Επίσης, απαγορεύεται:
α) Η ρίψη μέσα στις διώρυγες, τάφρους και δεξαμενές κάθε αντικειμένου που μπορεί να
διαταράξει την απρόσκοπτη και ομαλή ροή των υδάτων όπως ξύλα, πέτρες, χώματα,
άχυρα, σακούλες κλπ.
β) Η φύτευση των δένδρων σε απόσταση μικρότερη των τριών (3) μέτρων από το πόδι των
πρανών των αναχωμάτων και πέντε (5) μέτρων από τα χείλη των χωρίς αναχώματα
διωρύγων και τάφρων.
γ) Η καλλιέργεια ρυζιού σε απόσταση μικρότερη των πέντε (5) μέτρων από τα χείλη των
χωρίς αναχώματα διωρύγων και τάφρων.
δ) Η βόσκηση, η διέλευση και η παραμονή ζώων πάνω στα αναχώματα και μέσα στις
διώρυγες και τις τάφρους.
ε) Η επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στους ρουφράκτες (Αμίλ και Αβιό), τις υδροληψίες
και τους εκκενωτές.
στ) Η κολύμβηση, το ψάρεμα και γενικά η προσέγγιση στις διώρυγες καθώς και κάθε
ενέργεια που μπορεί δυνητικά να προκαλέσει ατύχημα ή δυστύχημα.
ζ) Ιδιαίτερα απαγορεύεται η προσέγγιση στο σύστημα των διωρύγων Α0, 4Α και διώρυγα
εκκένωσης αυτών στον Αλιάκμονα, γιατί στα έργα αυτά η ταχύτητα και η στάθμη του
νερού αυξομειώνεται απότομα και ο κίνδυνος να συμβεί ατύχημα είναι πολύ μεγάλος.

Άρθρο 7
1. Απαγορεύεται, γενικά, η απευθείας και με οποιονδήποτε τρόπο λήψη νερού από τα έργα
Α΄ τάξης (διώρυγες κλπ.) για πότισμα χωραφιών είτε αυτά βρίσκονται μέσα στα
συστηματικά αρδευτικά δίκτυα, είτε σε περιοχές εκτός δικτύων.

ΑΔΑ: 7ΙΓΔ46ΨΧΛΗ-42Υ
Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις χωραφιών που διαπιστώνεται η ύπαρξη αφεύκτου
ανάγκης εξυπηρέτησης από έργο Α΄ τάξης και εφόσον οι διαθέσιμες ποσότητες νερού των
πηγών υδροδότησης της περιόδου αυτής είναι διαπιστωμένα μεγαλύτερες από τις ανάγκες
των συστηματικών αρδευτικών δικτύων, είναι δυνατόν με σημείωμα του υδρονομέα της
περιοχής μετά από συνεννόηση του με τον τομεάρχη του Γ.Ο.Ε.Β. και την έγκριση του
τελευταίου να επιτραπεί η άντληση νερού.
2. Οι παραγωγοί που θα κάνουν χρήση του παραπάνω δικαιώματος θα πρέπει συγχρόνως να
υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση προς το Γ.Ο.Ε.Β.ότι θα εφαρμόσουν τις τεχνικές οδηγίες
του Οργανισμού, θα υποβληθούν οι ίδιοι στις απαιτούμενες δαπάνες και θα πληρώσουν
την εισφορά που επιβάλλει ο ΓΟΕΒ.
3. Εάν κατά την εξέλιξη των αρδεύσεων μέσα στην ίδια αρδευτική περίοδο σημειωθεί
λειψυδρία, δηλ. οι διαθέσιμες ποσότητες νερού είναι μικρότερες και από τις ανάγκες των
συστηματικών αρδευτικών δικτύων, τότε το παραπάνω δικαίωμα αναστέλλεται, αίρεται
αυτομάτως κάθε χορηγηθείσα έγκριση και σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η
άντληση νερού από έργο Α΄ τάξης.
Άρθρο 8
ΠΟΙΝΕΣ
Η μη συμμόρφωση των εξυπηρετούμενων από τα έργα Α΄ τάξης με τις διατάξεις του
Κανονισμού αυτού, καθώς και με τις αποφάσεις που θα εκδίδονται από το Διευθυντή του
Γ.Ο.Ε.Β. συνιστούν αγροτικές παραβάσεις που τιμωρούνται σύμφωνα με το Ν.Δ. 1277/1972,
τις διατάξεις του ν. 3585/2007 που διατηρήθηκαν σε ισχύ μετά την κατάργηση του με το ν.
3938/2011 (άρθρα 37-45, 47, 49-51), την Κ.Υ.Α. 146896/27.10.2014 και όλη την οικεία
νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος, αγροτικής ασφάλειας και αδειοδότησης έργων
υδροληψίας. Οι παραβάσεις που υπάγονται στο άρθρο 38 του N.Δ/τος 3881/1958 και
αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 του κανονισμού άρδευσης, τιμωρούνται δυνάμει του άρθρου
39 του ιδίου Ν. Δ/τος όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 9
ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
Για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με τη λειτουργία των έργων Α΄ τάξης, που εξαρτώνται
από τα φράγματα Αξιού, Αλιάκμονα, των προχείρων υδροληψιών Κουφαλίων, Λιποχωρίου
και Καλής που δεν περιλαμβάνονται στα άρθρα του Κανονισμού λειτουργίας έργων Α΄ τάξης,
θα ρυθμίζεται με αποφάσεις του ΔΣ του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά.
Άρθρο 10
ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Για κάθε παράπονο εναντίον υδρονομικού οργάνου του Γ.Ο.Ε.Β. που αφορά την
προσήκουσα εφαρμογή του Κανονισμού άρδευσης και των προγραμμάτων διανομής νερού, οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναφέρονται εγγράφως μέσα σε δύο (2) μέρες στο αρμόδιο όργανο
Διοίκησης του Γ.Ο.Ε.Β. για την έγκαιρη διευθέτηση του θέματος.
Άρθρο 11
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Όποιος κατά την περίοδο των αρδεύσεων, υποστεί ζημία στην καλλιέργειά του από
υπερχείλιση ή διήθηση νερού ή άλλη αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία του αρδευτικού
έργου, πρέπει μέσα σε τρεις (3) ημέρες να αναφερθεί εγγράφως στη Διοίκηση του Γ.Ο.Ε.Β. για
να ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα και η δυνατότητα διερεύνησης της αιτίας και του
μεγέθους της ζημίας. Διαφορετικά ο Οργανισμός ουδεμία ευθύνη θα φέρει.
Άρθρο 12
ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Το ΔΣ του Γ.Ο.Ε.Β. μπορεί με απόφασή του να επιβάλλει περιοριστικά μέτρα στην
κυκλοφορία οχημάτων στο οδικό δίκτυο των υπό τη διοίκησή του έργων, εφόσον η συχνότητα
κυκλοφορίας ή το βάρος και οι διαστάσεις των οχημάτων κρίνεται ότι μπορεί να προξενήσουν
ζημίες ή είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια των έργων.
Επίσης δίνεται το δικαίωμα στο Διευθυντή του Γ.Ο.Ε.Β. να απαγορεύει προσωρινά τη
διέλευση οχημάτων από τοποθεσίες στις οποίες γίνονται εργασίες για τη συντήρηση και
βελτίωση των έργων, προς αποφυγή ατυχημάτων.
Άρθρο 13
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κάθε μέλος του Γ.Ο.Ε.Β. που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να προσβάλλει τον
Κανονισμό αυτό στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή
σε όποια άλλη υπηρεσία χαρακτηρίζεται ως εποπτική του Γ.Ο.Ε.Β. αρχή, εντός δέκα (10)
ημερών από την δημοσίευσή του, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του από 13.9.1959 Β.Δ/τος
“Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων“.
Άρθρο 14
Για την αντιμετώπιση των δαπανών του Οργανισμού επιβάλλονται εισφορές τις οποίες
είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν οι Τ.Ο.Ε.Β., οι αγρότες των περιοχών καθώς και τα Νομικά
Πρόσωπα που ωφελούνται από τα έργα του Γ.Ο.Ε.Β., όπως αυτές αναφέρονται στον
προϋπολογισμό του 2017.
Επισημαίνεται ότι η μη καταβολή της τρέχουσας στρεμματικής εισφοράς μέχρι 31.12.2017
συνιστά αγροτική παράβαση που επισύρει τις ποινές του άρ.8. του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 15
ΙΣΧΥΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ
Ο παρών Κανονισμός άρδευσης που αποτελείται από δεκαπέντε (15) άρθρα εγκρίνεται με την
8/28-3-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά και καθίσταται
οριστικός με τη θεώρησή του από την εποπτεύουσα αρχή και τη κοινοποίησή του με
τοιχοκόλληση στα γραφεία των ενδιαφερόμενων Τ.Ο.Ε.Β. και των δήμων της περιοχής
δικαιοδοσίας του και ισχύει για ολόκληρη τη χρονική περίοδο, μέχρις ότου εγκριθεί ο
Κανονισμός του επόμενου έτους.

