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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΠΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017
Άρθρο 1
Ο Κανονισμός αυτός άρδευσης αφορά το πότισμα των χωραφιών των αγροκτημάτων
Λιποχωρίου, Καλυβίων, Λιπαρού, Καλής, Ανύδρου, συνολικής καλλιεργουμένης έκτασης
8.000 στρ. περίπου που εξυπηρετούνται με τα πρόχειρα έργα που υπάρχουν μέσα στην
αγροτική περιοχή των αγροκτημάτων αυτών.
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
Για το πότισμα των χωραφιών των παραπάνω αγροκτημάτων χρησιμοποιείται το νερό
της Περιφερειακής Διώρυγας και της Μογλένιτσας που παροχετεύεται από τις υδροληψίες
Κόκκινης Γέφυρας (Καλυβίων) και Καλής.
Άρθρο 3
Η αρδευτική περίοδος αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου και τελειώνει
στις 30 Σεπτεμβρίου. Το ΔΣ του Γ.Ο.Ε.Β. είναι δυνατόν να μεταθέτει τις παραπάνω
ημερομηνίες, ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες και τη στατιστική των καλλιεργειών.
Άρθρο 4
Ορίζεται ότι η λειτουργία των πρόχειρων αυτών αρδευτικών έργων θα είναι 24ωρη σε
ολόκληρη την αρδευτική περίοδο.
Η κατανομή της παροχής του νερού που θα λαμβάνεται από τις δύο υδροληψίες
Κόκκινης Γέφυρας και Καλής στα παραπάνω αγροκτήματα (άρθρο 1) θα γίνεται ανάλογα με
τις ανάγκες των καλλιεργειών σε ποτιστικό νερό, τη διάρθρωση των καλλιεργειών και τις
καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στην αρδευτική περίοδο και την παροχή της
Περιφερειακής Διώρυγας και της Μογλένιτσας.
Άρθρο 5
Απαγορεύεται:
1. χωρίς την έγκριση του Γ.Ο.Ε.Β. η εκτέλεση οποιωνδήποτε έργων ή εργασιών που μπορούν
να διαταράξουν τη ροή του νερού ή να προκαλέσουν βλάβες στα έργα όπως η μεταβολή
της διατομής των τάφρων, των διωρύγων, των αναχωμάτων και της κοίτης των διαφόρων
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αγωγών, η εγκατάσταση φραγμάτων, η εκτέλεση υδρομαστευτικών έργων και 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
3881/1958.
2. η λήψη ποτιστικού νερού, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, από αυτούς που οφείλουν στο
Γ.Ο.Ε.Β. ληξιπρόθεσμες εισφορές από οποιανδήποτε αιτία, όπως βασικές, αρδευτικές, από
μισθώσεις ζωνών έργων κλπ.
Οι παραβάτες θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του
ως άνω Ν.Δ/τος όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 6
Επίσης, απαγορεύεται:
1. Η ρίψη μέσα στις διώρυγες και τάφρους, καθώς και στους αγροτικούς δρόμους
οποιωνδήποτε αντικειμένων, όπως ξύλα, πέτρες, χώματα, κονσέρβες, σακούλες κλπ.
2. Η επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στους ρυθμιστές, υδροληψίες, εκκενωτές κλπ.
3. Η φύτευση 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.
4. Η κολύμβηση και το ψάρεμα σε διώρυγες και τάφρους για να αποφεύγονται τα
δυστυχήματα.
5. Η βόσκηση, η διέλευση και η παραμονή των ζώων πάνω στα αναχώματα και μέσα στις
διώρυγες και τάφρους.

Άρθρο 7
Για την καλή λειτουργία του αρδευτικού δικτύου και τη φύλαξή του από αυθαιρεσίες και
εν γένει παράνομες ενέργειες που αντιβαίνουν στον παρόντα Κανονισμό και τη συναφή
νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος και αγροτικής ασφάλειας, προσλαμβάνονται
από τους οικείους ΟΕΒ (Γ.Ο.Ε.Β. και ΤΟΕΒ της περιοχής δικαιοδοσίας του) υδρονομικά
όργανα σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΔΣ του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης –
Λαγκαδά.
Άρθρο 8
Οι δαπάνες διοίκησης, συντήρησης και λειτουργίας βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους
παραγωγούς που ωφελούνται από τα έργα, με βάση την έκταση του αγροτεμαχίου τους σε
συνδυασμό και με το ύψος της δαπάνης που θα πραγματοποιηθεί για τους σκοπούς αυτούς.
Άρθρο 9
Η λήψη ποτιστικού νερού από τους γεωργούς θα γίνεται μόνο ύστερα από έγκαιρη
συνεννόηση με τα αρμόδια υδρονομικά όργανα του ΓΟΕΒ, που προγραμματίζουν τη σειρά
προτεραιότητας των ποτισμάτων.
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Άρθρο 10
Κάθε παραγωγός που θα ζητήσει νερό για το πότισμα του χωραφιού του πρέπει:
1. Να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό αυτό και τις υποδείξεις των υδρονομικών οργάνων.
2. Ο ίδιος προσωπικά ή κάποιος ενήλικας αντιπρόσωπος του να παραβρίσκεται στο χωράφι
του την ημέρα που θα ποτίσει, ώστε να παραλάβει το νερό κανονικά από το αρμόδιο
υδρονομικό όργανο και στη συνέχεια να παρακολουθεί την εξέλιξη του ποτίσματος.
3. Να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ζημιών από υπερχειλίσεις ή
διηθήσεις του νερού στα παρακείμενα χωράφια και τους αγροτικούς δρόμους.
4. Να βοηθά τα αρμόδια υδρονομικά όργανα για τη στεγανοποίηση των υδροληψιών όταν
τελειώνει το πότισμα, για να αποφεύγονται διαρροές του νερού.
5. Να διατηρεί σε όλη τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, σε καλή κατάσταση την
αρδευτική διώρυγα ή τάφρο από την οποία παίρνει το νερό για το πότισμα του χωραφιού
του. Δηλαδή να αφαιρεί την αυτοφυή βλάστηση που αναπτύσσεται κατά μήκος (μέσα ή
έξω) και τις τυχόν προσχώσεις.
6. Να αφήνει και από τις δύο πλευρές των κοινόχρηστων αυλάκων χώρο ελεύθερο για να
κυκλοφορούν οι υδρονομείς και να τοποθετούνται τα εκσκαφήματα από τη συντήρησή
τους.
7. Να χρησιμοποιεί το ποτιστικό νερό μόνο όταν έχει σειρά άρδευσης ή ύστερα από άδεια του
αρμόδιου υδρονομικού οργάνου και σε καμιά άλλη περίπτωση, έστω κι αν το νερό -για
κάποιο λόγο- ρέει ακυβέρνητο.
Άρθρο 11
Όποιος, στην εφαρμογή των ποτισμάτων, υποστεί ζημία στις εγκαταστάσεις του, στο
χωράφι ή στις καλλιέργειες από υπερχείλιση ή διήθηση νερού ή άλλη αιτία, που έχει σχέση με
τη λειτουργία του αρδευτικού έργου, πρέπει μέσα σε τρεις (3) μέρες να αναφερθεί εγγράφως
στη Διοίκηση του ΓΟΕΒ, για να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Διαφορετικά ο Οργανισμός
ουδεμία ευθύνη φέρει.
Άρθρο 12
Οι υδρονομείς είναι υποχρεωμένοι να μην επιτρέπουν το πότισμα χωραφιών στα μέλη
του ΓΟΕΒ, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού και ιδίως αν
έχουν ληξιπρόθεσμες ανεξόφλητες εισφορές παρελθόντων ετών προς το ΓΟΕΒ. Η μη έγκαιρη
καταβολή των στρεμματικών εισφορών από τους ωφελούμενους παραγωγούς συνιστά
επιπλέον και αγροτική παράβαση που επισύρει τις ποινές του άρθρου 15 εδ.α΄ του παρόντος.
Άρθρο 13
Απαγορεύεται αυστηρά να δίνονται φιλοδωρήματα στα υδρονομικά όργανα, έστω και
εάν αυτά προσέφεραν κάποια εξυπηρέτηση ιδιαίτερη κατά το πότισμα των χωραφιών σε
καλλιεργητές όπως και η απασχόληση τους σε κάθε εργασία ξένη προς τα καθήκοντα τους,
κατά τις ώρες που βρίσκονται σε υπηρεσία.
Άρθρο 14
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Κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με το πότισμα των χωραφιών που βρίσκονται μέσα στην
περίμετρο των πρόχειρων αρδευτικών έργων περιοχής Μογλένιτσας κλπ. και που δεν
περιλαμβάνεται στα άρθρα του κανονισμού αυτού, ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά.
Άρθρο 15
Η μη συμμόρφωση των παραγωγών με τον Κανονισμό αυτό άρδευσης και με τις
αποφάσεις του Διευθυντή του ΓΟΕΒ, που εκδίδονται βάσει των διατάξεων του ίδιου
Κανονισμού, 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 5 και 6 του κανονισμού άρδευσης, τιμωρούνται δυνάμει του άρθρου 39 του ιδίου
Ν.Δ/τος όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 16
Για κάθε παράπονο εναντίον υδρονομικού οργάνου, σχετικά με την εφαρμογή του
κανονισμού άρδευσης, πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να αναφέρονται μέσα σε δύο (2) μέρες στο
αρμόδιο όργανο Διοίκησης του Γ.Ο.Ε.Β. για την εξέταση αυτού.
Άρθρο 17
Κάθε μέλος του Γ.Ο.Ε.Β. που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να προσβάλει 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 18
Ο Κανονισμός αυτός άρδευσης, που αποτελείται από δεκαοκτώ (18) άρθρα, εγκρίνεται με
την 8/28.3.2017 Πράξη του ΔΣ του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά και
καθίσταται οριστικός με τη θεώρησή του από την εποπτεύουσα αρχή και την κοινοποίησή του
με τοιχοκόλληση στα γραφεία των ενδιαφερόμενων των δήμων της περιοχής δικαιοδοσίας του
και ισχύει για ολόκληρη τη χρονική περίοδο, μέχρις ότου εγκριθεί ο κανονισμός άρδευσης του
επόμενου έτους.

