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ΑΡΘΡΟ 1o

ΣΚΟΠΟΣ

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Σκοπός της συγγραφής του παρόντος κανονισμού είναι:
Η παροχή νερού για άρδευση στις κτηματικές περιφέρειες του Δήμου Βόλου.
Η συντήρηση , βελτίωση και επέκταση των υπαρχόντων αρδευτικών δικτύων
( μόνο μέσα στα όρια Δημόσιας ιδιοκτησίας )
και λοιπών εγκαταστάσεων
( δεξαμενών , αντλιοστασίων , Η/Μ εγκαταστάσεων κ.λπ.).
Η ανάπτυξη νέων δικτύων σε περιοχές του Δήμου Βόλου που δεν αρδεύονται έως
σήμερα.
Η δημιουργία νέων γεωτρήσεων , αντλιοστασίων , αυλάκων – κλειστών δικτύων και
φραγμάτων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της άρδευσης.
Η ορθολογική διαχείριση των υδάτων για την εφαρμογή της απαραίτητης ποσότητας
νερού που απαιτείται ανάλογα με τις καλλιέργειες .
Η σύνταξη κατάλληλων μελετών για την αναζήτηση νέων υδατίνων πόρων.
Τα έσοδα και οι πόροι διαχείρισης των αρδευτικών δικτύων διατίθενται για την
ευόδωση και πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.
Ο παρών κανονισμός αφορά την άρδευση των αγροκτημάτων, την άρδευση αγροτικών
κατοικιών με αρδευόμενη έκταση για χρήση καλλιεργειών και
κτηνοτροφικών
μονάδων. Δικαίωμα άρδευσης έχουν αγροτεμάχια στα οποία καλλιεργούνται αγροτικές
καλλιέργειες .
Ο τρόπος υδροδότησης κάθε ενδιαφερόμενου διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος
κανονισμού ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή μετά την ψήφιση του από το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ.

ΑΡΘΡΟ 2o
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Η διοίκηση και διαχείριση θα πραγματοποιείται από την ΔΕΥΑΜΒ . Ποιο
συγκεκριμένα αρμόδιο για την λήψη και έγκριση αποφάσεων θα είναι το Δ.Σ. της
Επιχείρησης και υπεύθυνο για την εφαρμογή τους καθώς και για την τήρηση του παρόντος
κανονισμού θα είναι το Τμήμα Άρδευσης της ΔΕΥΑΜΒ, σε συνεργασία με όλες τις
υπηρεσίες και τμήματα της Επιχείρησης .
ΑΡΘΡΟ 3o
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Όσοι κάνουν χρήση των αρδευτικών δικτύων της ΔΕΥΑΜΒ είναι υποχρεωμένοι:
1. Να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό Άρδευσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2. Να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με ενήλικο αντιπρόσωπό τους κατά τη
διάρκεια άρδευσης των κτημάτων τους και μέχρι το τέλος αυτής.
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3.

4.
5.
6.

7.

Να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη νερού και η
πρόκληση ζημιών από: α) διαρροές από τις υδροληψίες πριν και μετά το πότισμα, β)
υπερχείλιση , ξεχείλισμα δεξαμενών και διαφυγή του νερού κλπ., σε παρακείμενα με
τα δικά τους κτήματα , οικίες , αγροτικούς δρόμους και εγκαταστάσεις .
Να αποφεύγουν την άρδευση κατά της μεσημεριανές ώρες ( 12:00 – 17:00 ) για
λόγους προστασίας των καλλιεργειών τους καθώς και για εξοικονόμηση νερού .
Να τηρούν και να εφαρμόζουν το πρόγραμμα άρδευσης της περιοχής , το οποίο θα
τους γνωστοποιείτε από τους Υδρονομείς .
Οι καταναλωτές υποχρεούνται να επιτρέπουν το πέρασμα , την παραμονή και το
σκάψιμο από μηχανήματα της ΔΕΥΑΜΒ για αποκατάσταση βλαβών και καθαρισμό
των υδραυλάκων που βρίσκονται εντός των ιδιοκτησιών τους .
Να τηρούν και να εφαρμόζουν τον τρόπο και τον χρόνο άρδευσης των καλλιεργειών
τους όπως αυτός θα υποδεικνύεται από το Τμήμα Άρδευσης της ΔΕΥΑΜΒ.

ΑΡΘΡΟ 4o
ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ
1. Η ΔΕΥΑΜΒ θα έχει την δυνατότητα καθορισμού της ποσότητας νερού άρδευσης
ανάλογα με την αρδευόμενη έκταση , και το είδος της καλλιέργειας . Αυτή θα
εξαρτάτε από τις καιρικές συνθήκες και τις περιοχές άρδευσης.
2. Η ΔΕΥΑΜΒ μπορεί να επιβάλλει περιορισμό κατανάλωσης του νερού σε κάποιες
περιοχές λόγω ανομβρίας ή για προστασία του υδροφόρου ορίζοντα.

ΑΡΘΡΟ 5o
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ
Η ΔΕΥΑΜΒ φροντίζει ώστε το νερό που παρέχεται στο δίκτυο να έχει τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά αρδευτικού νερού που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Για το σκοπό αυτό προβαίνει στους αναγκαίους ελέγχους και λαμβάνει όλα τα
προβλεπόμενα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού.
Απαγορεύεται αυστηρά ο καταναλωτής να κάνει διαφορετική χρήση του νερού πέραν της
άρδευσης και σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής έχει την αποκλειστική ευθύνη για
οποιοδήποτε προβλήματα δημιουργηθούν από την παράνομη αυτή διαφορετική χρήση.
Η ΔΕΥΑΜΒ δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε
ζημιά τυχόν προκληθεί από την ακαταλληλότητα του παρεχομένου νερού για άλλη πλην της
άρδευσης , χρήση. Επίσης δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε
καλλιέργειες ευαίσθητες σε συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
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ΑΡΘΡΟ 6o

ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Βασικές έννοιες
1. Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θεωρείται εκείνος που κατά
τη συναλλαγή του με τη ΔΕΥΑΜΒ δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής της
αρδευόμενης έκτασης και υπογράφει την αίτηση για την υδροδότηση του ακινήτου. Η
ΔΕΥΑΜΒ κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν
διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να αρδευτεί, ούτε η άρδευση αγροτεμαχίου ή
οικόπεδου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.
2. Καταναλωτής ή υδρολήπτης θεωρείται εκείνος που κατά την συναλλαγή του με τη
ΔΕΥΑΜΒ δηλώνει ότι είναι ο χρήστης της αρδευόμενης έκτασης (π.χ. στις περιπτώσεις
ενοικιαζομένων αγροτεμαχίων καταναλωτής είναι ο ενοικιαστής).
O ιδιοκτήτης του αγροκτήματος ή της κτηνοτροφικής μονάδας που επιθυμεί να
υδροδοτηθεί από τα Αρδευτικά Δίκτυα της ΔΕΥΑΜΒ , εφόσον λάβει γνώση του παρόντος
κανονισμού υποβάλλει :
α) σχετική αίτηση – δήλωση σε ανάλογο έντυπο ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ) στο αρμόδιο
γραφείο της ΔΕΥΑΜΒ η οποία θα περιλαμβάνει :
1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ιδιοκτήτη και ενοικιαστή (σε περίπτωση
ενοικίασης)
2. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
3. Αριθμό τηλέφωνου επικοινωνίας
4. Το είδος του προς υδροδότηση ακινήτου (αγροκτήματος-κτηνοτροφικής μονάδας)
5. στρεμματική έκταση αγροκτήματος
6. τοποθεσία αρδευομένης έκτασης
7. είδος καλλιέργειας
Οι αιτήσεις που αφορούν περιοχές οι οποίες αρδεύονται μέσω αντλιοστασίων και
περιοχές όπου δεν υπάρχουν δίκτυα άρδευσης , θα λαμβάνουν πρώτα έγκριση από το ΔΣ.
της ΔΕΥΑΜΒ .
β) φωτοαντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας
γ) αντίγραφο πρόσφατου Ε9
δ) υπεύθυνη δήλωση με την οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα κανονισμό
τον οποίο οφείλει να τηρεί .
ε) αποδεικτικό πληρωμής τέλους σύνδεσης της ΔΕΥΑΜΒ .
στ) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δίκτυο άρδευσης στη θέση που βρίσκεται η νέα
παροχή και απαιτείται επέκταση του αρδευτικού δικτύου , χρειάζεται πρώτα απόφαση από
το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ και εφόσον είναι θετική , γνωστοποιείται το ύψος της δαπάνης
κατασκευής του έργου στον ενδιαφερόμενο καταναλωτή ο οποίος είναι υποχρεωμένος να
προκαταβάλει το ποσό αυτό προκειμένου να γίνει η νέα σύνδεση. Αν για οποιονδήποτε
λόγο ανακληθεί η αίτηση από τον ενδιαφερόμενο αφού έχει πληρωθεί το ποσό τελών
σύνδεσης τότε το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.
Σε κάθε αλλαγή στα παραπάνω (ιδιοκτήτης, καταναλωτής, μέγεθος και είδος
καλλιέργειας κλπ) πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στην ΔΕΥΑΜΒ . Για όλες τις
παροχές άρδευσης, οι οποίες προϋπάρχουν του παρόντος κανονισμού, οι ιδιοκτήτες των
αγροτεμαχίων πρέπει να δηλώσουν όλα τα παραπάνω στοιχεία (ιδιοκτήτης, καταναλωτής,
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.
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μέγεθος και είδος καλλιέργειας) εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισμού.
Σε κάθε νέα παροχή , σε κλειστά δίκτυα άρδευσης , θα τοποθετείται το υδρόμετρο και
ένας σφαιρικός κρουνός αντίστοιχης διαμέτρου , πριν το υδρόμετρο και μέσα στο κλειστό
φρεάτιο όπου αυτό είναι εφικτό. Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος αμέσως μετά το
υδρόμετρο να τοποθετήσει δικό του κρουνό προκειμένου να ελέγχει την παροχή του . Τον
κρουνό έλεγχου είναι υποχρεωμένοι να
τοποθετήσουν όλοι οι καταναλωτές που
αρδεύονται από κλειστά δίκτυα .
Η διάμετρος της παροχής θα καθορίζεται από το Tμήμα Άρδευσης της ΔΕΥΑΜΒ. Η
εγκατάσταση νέας παροχής πραγματοποιείται από συνεργείο του της ΔΕΥΑΜΒ.

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Στην δαπάνη σύνδεσης περιλαμβάνονται το κόστος του υδρομέτρου , των υλικών και η
εργασία σύνδεσης. Οι τιμές θα μεταβάλλονται ανάλογα με την διάμετρο της παροχής και θα
καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ .

1/2 ΄΄

ή

Φ18mm

1 ΄΄ ή

Φ28mm

1 ½΄΄ ή

Φ42mm

2΄΄

Φ63mm

4’’

ή
ή

Φ100mm

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Το τέλος σύνδεσης σε ανοιχτό δίκτυο άρδευσης θα καθορίζετε ανάλογα με τις δαπάνες
καθαρισμού των υδραυλάκων όλων των προηγούμενων ετών στα όποια ο αιτών δεν
αρδευόταν . Το ύψος αυτών θα καθορίζεται ανάλογα με τα αρδευόμενα στρέμματα της
ιδιοκτησίας του.

ΑΡΘΡΟ 7o
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
1. Το τέλος επανασύνδεσης στα κλειστά δίκτυα άρδευσης θα καθορίζονται με απόφαση
του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ , εφόσον η παροχή είναι ανενεργή έως 5 χρόνια . Σε
περίπτωση που ξεπεραστεί η ανενεργή πενταετία το τέλος επανασύνδεσης θα είναι το
ίδιο το τέλος σύνδεσης .
2. Το τέλος επανασύνδεσης στα ανοιχτά δίκτυα άρδευσης θα είναι ίσο με το άθροισμα
των αναλογούντων ετήσιων τελών καθαρισμού των υδραυλάκων της Τοπικής Ενότητας
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.
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, που παρέμενε ανενεργή η εν λόγω παροχή .Η αναλογία της χρέωσης στον
καταναλωτή θα γίνεται με βάση με την αρδευόμενη έκταση.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επανασύνδεση της διακοπείσας παροχής είναι η
καταβολή της οποιαδήποτε οφειλής προς την ΔΕΥΑΜΒ όπως και του τέλους
επανασύνδεσης
ΑΡΘΡΟ 8o
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
1. Κάθε υδρολήπτης μπορεί να μεταβιβάσει την παροχή άρδευσης που διατηρεί στο
ακίνητό του , μόνο σε περίπτωση αλλαγής της ιδιοκτησίας ο νέος ιδιοκτήτης, εντός
ενός μηνός από τη ημερομηνία της πράξης μεταβίβασης οφείλει να γνωστοποιήσει
στην ΔΕΥΑΜΒ τη εν λόγω πράξη και να προβεί στη ανάλογη διαδικασία που
περιγράφεται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού νέες παροχές .
2. Σε περίπτωση ενοικιάσεως του αγροκτήματος την υποχρέωση των τελών άρδευσης
έχει ο ενοικιαστής, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει σχετικό φωτοαντίγραφο
ενοικιαστηρίου ώστε υπόχρεος να φαίνεται ο ίδιος και όχι ο ιδιοκτήτης. Σε άλλη
περίπτωση η χρέωση θα συνεχίζει να επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη. Ο πρώην ιδιοκτήτης
οφείλει να εξοφλήσει τυχόν ανεξόφλητες οφειλές από κατανάλωση νερού. Η μη
εξόφληση αυτών συνεπάγεται το πάγωμα της διαδικασίας μεταβίβασης έως την
τακτοποίηση αυτών. Σε περίπτωση θανάτου τυχόν οφειλές του θανόντος/ούσης
μετακυλούν στον κληρονόμο ο οποίος για να συνεχίσει να έχει δικαίωμα να αρδεύσει
το ακίνητο πρέπει να τακτοποιήσει τις προηγούμενες οφειλές του θανόντος/ούσης
3. Σε περίπτωση πώλησης αρδευόμενου κτήματος κατά την διάρκεια αρδευτικής
περιόδου, τα δικαιώματα μεταβιβάζονται στον νέο ιδιοκτήτη και ανανεώνονται από
αυτόν.
ΑΡΘΡΟ 9o
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
1. Οι εγκαταστάσεις των αρδευτικών συστημάτων μετά τον υδρομετρητή ή μετά το
αυλάκι διανομής και εντός των αγροκτημάτων κατασκευάζονται και συντηρούνται
από τους καταναλωτές με δική τους μέριμνα και δαπάνη . Οι εγκαταστάσεις αυτές
πρέπει να είναι κατασκευασμένες με άρτιο τρόπο και σύμφωνα με τους κανόνες της
τέχνης και της επιστήμης .
2. Τα υλικά κατασκευής των εξαρτημάτων σύνδεσης και των αγωγών των αρδευτικών
δικτύων μετά τον υδρομετρητή πρέπει να είναι αντοχής και άριστης ποιότητας και ο
κεντρικός αγωγός θα πρέπει να αντέχει σε πίεση τουλάχιστον 16 ατμοσφαιρών.
3. Η ΔΕΥΑΜΒ δικαιούται να ελέγχει και να αρνηθεί τη σύνδεση με το αρδευτικό δίκτυο
εφόσον δεν πληρούνται οι όροι κατά την κρίση της και μέχρι της επισκευής και
τακτοποίησης αυτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο

ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ
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ΑΡΘΡΟ 10o

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Η ΔΕΥΑΜΒ έχει στην κυριότητά της τα δίκτυα άρδευσης καθώς και τις πηγές
υδροδότησης και είναι αρμόδια για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση,
διοίκηση και λειτουργία τους σύμφωνα με το Ν. 1069/80,όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Όλες οι εγκαταστάσεις ανεξάρτητα από τον τρόπο και την πηγή χρηματοδότησης των
δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης ανήκουν στην ιδιοκτησία της ΔΕΥΑΜΒ . Τα τμήματα
των σωληνώσεων που βρίσκονται μετά τον υδρομετρητή , στα κλειστά δίκτυα , ανήκουν
στην ιδιοκτησία των καταναλωτών.
Α) ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ( ΑΥΛΑΚΙΑ )
Ανοιχτά δίκτυα άρδευσης ορίζονται τα δίκτυα τα οποία τροφοδοτούνται με νερό
από πηγές , ποτάμια , δεξαμενές και αντλιοστάσια , βρίσκονται στην επιφάνεια του
εδάφους με τη μορφή αυλακιών και είναι χωμάτινα αυλάκια ή τσιμενταύλακες . Τα δίκτυα
αυτά τροφοδοτούν με νερό τις καλλιεργούμενες εκτάσεις και αποτελούνται από ένα
κεντρικό αύλακα ο οποίος στην πορεία του διακλαδίζεται σε μικρότερα αυλάκια τα οποία
τελικά τροφοδοτούν τους καταναλωτές . Η διανομή του νερού απ’ αυτά καθορίζεται από
τους υδρονομείς οι οποίοι μέσω των φρεατίων διαχειρίζονται τις θύρες κατευθύνσεως
ροής του νερού ( κόφτρες ).
Β) ΚΛΕΙΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ
Κλειστά δίκτυα άρδευσης ορίζονται τα δίκτυα των αγωγών τα οποία
τροφοδοτούνται με νερό από δεξαμενές και αντλιοστάσια , βρίσκονται τοποθετημένα
μέσα σε κλειστό όρυγμα και σε βάθος έως 1 μετρό. Είναι κατασκευασμένα από σωλήνες
PVC ή πολυαιθυλενίου ( PΕ) και ελέγχονται με βάνες από τους υδρονομείς . Η διανομή ,
στα δίκτυα τα οποία δεν τροφοδοτούνται συνεχώς με νερό , γίνεται από τους υδρονομείς
οι οποίοι μέσω των βανών τροφοδοτούν τους αντίστοιχους τους κλάδους. Στις περιοχές
στις οποίες δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη υδρόμετρα ο έλεγχος των κλάδων που έχουν
νερό γίνεται από βάνες που βρίσκονται στις υδροληψίες.

ΑΡΘΡΟ 11o
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ
1. Το υδρόμετρο που τοποθετείται για την μέτρηση της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού
ανήκει στη ΔΕΥΑΜΒ . Το υδρόμετρο τοποθετείται εκτός της ιδιοκτησίας του καταναλωτή
και σε χώρο Δημόσιο . Συγκεκριμένα το υδρόμετρο τοποθετείται σε κλειστό φρεάτιο
( όπου αυτό είναι εφικτό ) με βάνα πριν απ αυτό . Η θέση του θα είναι κοντά στον
κεντρικό αγωγό ή όπου υπάρχουν υδροληψίες έως ένα μέτρο μακριά από την υδροληψία
και σε καμία περίπτωση δεν τοποθετείται εντός του προς υδροδότηση ακινήτου .
2. Η τοποθέτηση των υδρομέτρων γίνεται από τη ΔΕΥΑΜΒ με όλα τα υλικά σύνδεσης
καθώς και ένα κρουνό για διακοπή του νερού ο οποίος θα τοποθετείται πριν από το
υδρόμετρο .
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3. Ο καταναλωτής οφείλει να επιτηρεί και να ελέγχει το υδρόμετρό του επισταμένως και
να αναφέρει στον ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ή στον αρμόδιο υδραυλικό της ΔΕΥΑΜΒ οποιαδήποτε
δυσλειτουργία του εντός 5 ημερών. Η ΔΕΥΑΜΒ μπορεί να πραγματοποιεί τυχαίους
ελέγχους σε παροχές προκειμένου για να διαπιστώνει την καλή λειτουργία τους .
Εφόσον διαπιστωθεί απουσία ή κακή λειτουργία του υδρομέτρου με συνέπεια την
πλημμελή ή καθόλου καταγραφή της κατανάλωσης
( κλοπή νερού ) , η οποία δεν έχει
αναφερθεί από τον καταναλωτή , επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο και αν διαπιστωθεί
κλοπή νερού κατ εξακολουθήσει θα υπάρχει δυνατότητα από την υπηρεσία μετά από
απόφαση του Δ.Σ. για οριστική διακοπή της υδροδότησης .
4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί βλάβη στον υδρομετρητή , αν μπορεί να επισκευαστεί
αποκαθίσταται , σε διαφορετική περίπτωση η ΔΕΥΑΜΒ προβαίνει σε αντικατάστασή
του χρεώνοντας στον καταναλωτή τα έξοδα αντικατάστασης .
5.

Αν το υδρόμετρο δεν λειτουργεί λόγω βλάβης θα πρέπει ο ίδιος ο υδρολήπτης να
ενημερώσει άμεσα την ΔΕΥΑΜΒ προκειμένου να γίνει η αντικατάστασή του. Η
κατανάλωση στην περίπτωση αυτή θα υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο της
κατανάλωσης της αντίστοιχης περιόδου των τριών τελευταίων ετών.

6.

Σε περίπτωση απώλειας του υδρομέτρου, ο υδρολήπτης επιβαρύνεται με την αξία του
νέου υδρομέτρου και των υλικών σύνδεσης, και την αξία της μέγιστης κατανάλωσης
νερού της αντίστοιχης περιόδου των τελευταίων πέντε ετών.

7. Σε περίπτωση που ο υδρομετρητής έχει καλυφθεί με χώμα, μπάζα η οτιδήποτε άλλο ή
έχει
θαφτεί για οποιονδήποτε λόγο και δεν προνόησε ο καταναλωτής να τον
αποκαλύψει κατά την περίοδο που γίνεται η μέτρηση των υγρόμετρων ,η ΔΕΥΑΜΒ θα
προβεί στην αποκάλυψή του και θα χρεώσει στον ιδιοκτήτη της παροχής όλα τα έξοδα.
Αν ο καλυμμένος υδρομετρητής όταν αποκαλυφθεί έχει υποστεί ζημιές και έχει και
φθαρμένα υλικά σύνδεσης θα αντικατασταθούν και τα έξοδα θα βαρύνουν πάλι τον
ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί δόλος όσον αφορά την κάλυψή του τότε ισχύει
ότι αναφέρεται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου για την επιβολή προστίμων .
8. Η μέτρηση της κατανάλωσης του νερού θα γίνεται μια φορά το χρόνο και θα αρχίζει
μετά το τέλος της αρδευτικής περιόδου της κάθε Τοπικής Κοινότητας .
9.

Απαγορεύεται η μεταφορά του υδρομέτρου που υδροδοτεί ένα αγρόκτημα ή μια
κτηνοτροφική μονάδα ενός καταναλωτή , σε άλλο ακίνητο. Εφόσον επιθυμεί ο
καταναλωτής
την υδροδότηση άλλου ακινήτου τότε θα προβεί σε διαδικασία νέας
σύνδεσης.

10. Τέλος, όσον αφορά την αναβάθμιση παροχής, αυτή πραγματοποιείται μετά από σχετική
αίτηση του ενδιαφερόμενου καταναλωτή . Εφόσον εγκριθεί , ο καταναλωτής χρεώνεται
όλα τα έξοδα αναβάθμισης της παροχής του όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο για τις
χρεώσεις .

ΑΡΘΡΟ 12o
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ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
Το υδρόμετρο αφαιρείται από τη ΔΕΥΑΜΒ στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Όταν ο καταναλωτής ζητήσει την αφαίρεσή του με γραπτή αίτησή του στην αρμόδια
υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται αν υπάρχει οφειλή η οποία πρέπει πρώτα
να εξοφληθεί και στη συνεχεία γίνεται η αφαίρεση του υδρομέτρου .
2. Όταν διαπιστωθεί επέμβαση του καταναλωτή είτε στο υδρόμετρο είτε στις
εγκαταστάσεις και τα δίκτυα άρδευσης της ΔΕΥΑΜΒ . Οι πράξεις αυτές θεωρούνται
κλοπή νερού και ο υπαίτιος καταναλωτής υπόκειται σε επιβολή προστίμων
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή και οποιασδήποτε άλλης νομικής ενέργειας,
από πλευράς της ΔΕΥΑΜΒ ,μετά από απόφαση του Δ.Σ..
3. Όταν έχει τοποθετηθεί αυθαίρετα και χωρίς άδεια της ΔΕΥΑΜΒ .
4. Όταν, χωρίς άδεια της ΔΕΥΑΜΒ , παρέχεται νερό σε τρίτο.
5. Για διαρροές σε δρόμους, παρακείμενα ακίνητα και άσκοπη κατασπατάληση νερού.
6. Όταν διαπιστωθεί χρήση νερού η οποία δεν αφορά την άρδευση , εκτός των
κτηνοτροφικών μονάδων .
7. Λόγω οφειλών μιας περιόδου ( 1 έτους ) .
8. Όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού
9. Μη τήρηση του προγράμματος άρδευσης
10. Για τεχνικούς λόγους (επισκευές, συντηρήσεις δικτύων κλπ)
11. Για κάθε παράβαση του παρόντος Κανονισμού και των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ
της ΔΕΥΑΜΒ.
Για κάθε διακοπή που οφείλεται στους ανωτέρους λόγους ή σε άλλους λόγους ανωτέρας
βίας, η ΔΕΥΑΜΒ δεν υποχρεούται σε καμία αποζημίωση έστω ακόμη και αν ο υδρολήπτης
υπέστη εκ της διακοπής, οποιαδήποτε ζημιά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ –
ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
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ΑΡΘΡΟ 13o

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Η αρδευτική περίοδος της κάθε Τοπικής Κοινότητας καθορίζεται από τον πινάκα που
ακολουθεί , τυχόν αλλαγές ή παρεκκλίσεις απ αυτόν θα γίνονται μόνο μετά από απόφαση
του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ.

Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

1.

Ενότητα Αισωνίας

Διμηνίου

2.

Ενότητα Αισωνίας

Σέσκλου

3.

Ενότητα Αρτέμιδας

Αγίου Βλασίου

4.

Ενότητα Αρτέμιδας

Αγίου Βλασίου

5.

Ενότητα Αρτέμιδας

Αγίου Βλασίου

6.

Ενότητα Αρτέμιδας

Αγίου Λαυρεντίου

7.

Ενότητα Αρτέμιδας

Αγίου Λαυρεντίου

8.

Ενότητα Αρτέμιδας

Αγίου Λαυρεντίου

9.

Ενότητα Αρτέμιδας

Αγίου Λαυρεντίου

10.

Ενότητα Αρτέμιδας

Άνω Λεχώνιων

11.

Ενότητα Αρτέμιδας

Άνω Λεχώνιων

12.

Ενότητα Αρτέμιδας

Άνω Λεχώνιων

13.

Ενότητα Αρτέμιδας

Κάτω Λεχωνίων

14.

Ενότητα Πορταριάς

Κατηχωρίου

15.

Ενότητα Πορταριάς

Άλλης Μεριάς

16.

Ενότητα Πορταριάς

Πορταριάς

17.

Ενότητα Πορταριάς

Σταγιατών

18.

Μακρινίτσας

19.

Ενότητα
Μακρινίτσας
Ενότητα Ν.Αγχιάλου

Μικροθήβες

20.

Ενότητα Ν.Αγχιάλου

Αϊδινίου

21.

Ενότητα Αγριάς

Αγριάς

ΘΕΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ
01/04/201
3
01/04/201
3
Κουφάλας-Δεξαμενής
15/04/201
3
Αμαδίστρας
15/04/201
3
Μαλάκι- Καψάλας
15/04/201
3
Άνω Αύλακας
01/04/201
3
Μεσαίος Αύλακας 1
01/04/201
3
Μεσαίος Αύλακας 2
01/04/201
3
Λιβάδι
01/04/201
3
Συκιάς
15/04/201
3
Τζοάνη
15/04/201
3
Χωριού-Ημέρας Νύχτας
15/04/201
3
15/04/201
3
Φυτέυματα, Αγ. Γεώργιος
01/05/201
,εντός οικ. Κατηχωριου
3
Εντός οικ. , Μανδρινιά
01/01/201
3
Κουτσιμπίτσα – Μεριάς ,
01/05/201
εντός οικ. Πορταριάς , 3
Αγ. Κων/νος
01/05/201
3
Τρανό ίσωμα -Κλήμα 01/04/201
Βαθύρεμα
3
15/05/201
3
15/05/201
3
01/04/201
3

ΛΗΞΗ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ
31/10/2013
31/10/2013
15/10/2013
15/10/2013
15/10/2013
30/09/2013
30/07/2013
30/09/2013
30/07/2013
15/10/2013
15/10/2013
15/10/2013
15/10/2013
30/09/2013
31/12/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/10/2013
15/10/2013
15/10/2013
31/10/2013
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22.

Ενότητα Αγριάς

Δράκειας

01/04/201

31/10/2013

01/05/201

30/09/2013

01/05/201

30/09/2013

01/05/201

30/09/2013

02/05/201

10/10/2013

06/05/201

10/10/2013

3
23.

Ενότητα Ιωλκού

Ανακασιάς -

Εντός οικισμού
3

24.

Ενότητα Ιωλκού

25.

Ενότητα Ιωλκού

26.

Βόλος

27.

Βόλος

- Άνω Βόλου

οικισμός
ΙΩΛΚΩΣ
( ΚΑΡΑΓΑΤΣ)
3
Ανακασιάς - Άνω
Εντός οικισμού
Βόλου
3
Αγ.Γεώργιος Βόλου
Αγ. Γεώργιος-Κήπια
3
Αγ. Παρασκευή
Κήπια-Καραγάτς
3

Οι ιδιοκτήτες αρδευόμενων κτημάτων που βρίσκονται σε περιοχές με ανοιχτά δίκτυα
υποβάλλουν σχετική αίτηση στα Γραφεία της Δημοτικής Ενότητας, τουλάχιστον δέκα (10)
ημέρες πριν από την έναρξη της αρδευτικής περιόδου. Οι αιτήσεις αυτές θα διαβιβάζονται
στη συνέχεια στο τμήμα άρδευσης της ΔΕΥΑΜΒ .
Με Απόφαση του τμήματος άρδευσης , μπορούν να γίνουν δεκτές και αιτήσεις
ενδιαφερόμενων που υποβάλλονται, εκτός της ως άνω προθεσμίας, και μέχρι την έναρξη
της αρδευτικής περιόδου.
Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη αρδευτικής περιόδου, θα γίνονται δεκτές
μόνο σε εξαιρετικές αιτιολογημένες περιπτώσεις με απόφαση του τμήματος άρδευσης.
Στις αιτήσεις πέραν των προσωπικών στοιχείων θα αναφέρεται το είδος της
καλλιέργειας με τον αντίστοιχο αριθμό δένδρων για τα ελαιόδενδρα και τα οπωροπερίβολα,
ή τον αριθμό των στρεμμάτων για τις λοιπές καλλιέργειες καθώς και η περιοχή άρδευσης .
Το τμήμα άρδευσης αποφασίζει για την ικανοποίηση ή όχι των ως άνω αιτήσεων,
λαμβάνοντας υπόψη αν είναι δυνατή τεχνικά η παροχή του νερού στον εκάστοτε
ενδιαφερόμενο.
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτήσεων, το τμήμα άρδευσης συντάσσει
καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα των ιδιοκτητών, το είδος της καλλιέργειας και τον αριθμό
των δένδρων ή των στρεμμάτων, ανά περιοχή άρδευσης και οι οποίες δίδονται στα αρμόδια
κατά περίπτωση υδρονομικά όργανα, τα οποία και υποχρεούνται να τις τηρούν και να
διανέμουν αναλόγως τα ύδατα άρδευσης στην περιοχή ευθύνης τους.

ΑΡΘΡΟ 14o
ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Οι περιοχές οι όποιες εντάσσονται στο σύστημα άρδευσης της ΔΕΥΑΜΒ
παρακάτω:

είναι οι

 Δημοτική Ενότητα Πορταριάς
1. Toπική Κοινότητα Πορταριάς( ΑΥΛΑΚΕΣ)
2. Τοπική Κοινότητα Άλλης Μεριάς( κλειστό δίκτυο )
3. Τοπική Κοινότητα Κατηχωρίου( ΑΥΛΑΚΕΣ)
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4. Τοπική Κοινότητα Μακρυνίτσας ( ΑΥΛΑΚΕΣ)
5. Τοπική Κοινότητα Σταγιατών ( ΑΥΛΑΚΕΣ)

Δημοτική Ενότητα Μακρυνίτσας
Τοπική Κοινότητα Μακρυνίτσας ( ΑΥΛΑΚΕΣ)

 Δημοτική Ενότητα Ιωλκού
1. Τοπική Κοινότητα Ανακασιάς( ΑΥΛΑΚΕΣ)
2. Τοπική Κοινότητα Άνω Βόλου ( ΑΥΛΑΚΕΣ) και η περιοχή οικισμος Ιωλκος
(ΚΑΡΑΓΑΤΣ)
3. Τοπική Κοινότητα Άγιου Ονούφριου ( ΑΥΛΑΚΕΣ)

 Δημοτική ενότητα Αρτέμιδας
1. Τοπική Κοινότητα Άνω Λεχωνίων
α) Χωρίου Ημέρας και Νυκτός( ΑΥΛΑΚΕΣ)
β) Συκιά ( ΑΥΛΑΚΕΣ)
γ) Τζοάννη ( ΑΥΛΑΚΕΣ)
2. Τοπική Κοινότητα Κάτω Λεχωνίων( ΑΥΛΑΚΕΣ)
3. Tοπική Κοινότητα Αγίου Λαυρεντίου
α) Πάνω αυλάκι( ΑΥΛΑΚΕΣ)
β) Μεσαίο Αυλάκι( ΑΥΛΑΚΕΣ)
γ) Κάτω Αυλάκι ή περιοχή ΄΄ΛΙΒΑΔΙ΄΄( ΑΥΛΑΚΕΣ)
4. Τοπική Κοινότητα Αγίου Βλασίου
α) Αυλάκι Κουφάλας –Δεξαμενής ( ΑΥΛΑΚΕΣ)
β) Αυλάκι Μαλάκι-Καψάλας( ΑΥΛΑΚΕΣ)
γ) Αυλάκι Αμαδίστρας( ΑΥΛΑΚΕΣ)
δ) Γεώτρηση Μαλάκι –Αγίου Βλασίου( ΑΥΛΑΚΕΣ)

 Δημοτική Ενότητα Αγριάς
1. Δημοτική Κοινότητα Αγριάς
α) Κοινό Αυλάκι Αγριάς Δράκειας ( ΑΥΛΑΚΕΣ)
β) Αυλάκι Μποστάνια ( ΑΥΛΑΚΕΣ)
2. Τοπική Κοινότητα Δράκειας
α) Αυλάκι Διάσελα - Πετσάλι ( ΑΥΛΑΚΕΣ)
β) Αυλάκι Καστέλι ( ΑΥΛΑΚΕΣ)
γ) Αυλάκι ΧΩΡΙΟ ( ΑΥΛΑΚΕΣ)
δ) Αυλάκι Ανεμούτσα ( ΑΥΛΑΚΕΣ)

 Δημοτική Ενότητα Βόλου
1. Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής (ΑΥΛΑΚΕΣ)
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2. Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου
α) Μπαξέδες (ΑΥΛΑΚΕΣ)
β) Κήπια Ανακασιάς (ΑΥΛΑΚΕΣ)

 Δημοτική κοινότητα Αισωνίας (δίκτυα υπό πίεση)
 Δημοτική κοινότητα Διμηνίου
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Δίκτυο ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟ
Δίκτυο ΝΤΟΛΙΕΣ
Δίκτυο ΜΑΪΡΑ ΒΡΑΧΟ
Δίκτυο ΒΟΘΩΝΑΣ
Δίκτυο ΛΟΥΛΟΥΔΙ /το μισό
Δίκτυο ΚΑΚΚΑΒΟΣ

 Τοπική κοινότητα Σέσκλου
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Δίκτυο ΛΕΥΚΑ - ΜΠΑΪΛΕΝΙ
Δίκτυο ΚΑΜΠΟΣ – ΑΝΩ ΣΠΑΡΤΙΑ
Δίκτυο ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ ΠΑΛΙΟ
Δίκτυο ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ ΝΕΟ
Δίκτυο ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΙΑ
Δίκτυο ΛΟΥΛΟΥΔΙ /το μισό

 Δημοτική Ενότητα Νέας Αγχιάλου (δίκτυα υπό πίεση)
1) Τοπική Κοινότητα Μικροθηβών
Δίκτυο Μικροθηβών
2) Τοπική Κοινότητα Αϊδινίου
α) Δίκτυο Χολορέματος
β) Δίκτυο Καρασμαήλ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΘΕΣΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
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ΑΡΘΡΟ 15o
ΠΡΟΣΛΗΨΗ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
1. Η πρόσληψη των υδρονομέων άρδευσης διέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία. Σύμφωνα με το άρθρο 2011 του ισχύοντος σήμερα ν. 3584/2007, η
πρόσληψη των υδρονομέων διέπεται αποκλειστικά από τις ειδικές ρυθμίσεις του
από 28 . 3/15.4.1957 Β.Δ. «Περί της αστυνομίας επί Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ
60Α΄), όπως ισχύει. Η πρόσληψη αυτών δεν υπάγεται στην διαδικασία της ΠΥΣ
33/2006 (ΦΕΚ 280Α΄), όπως ισχύει, ενώ ενεργείται, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν.
Τα συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου, με
σχετική εισήγηση, εκθέτουν την γνώμη και τις απόψεις τους, για τις ανάγκες
πρόσληψης των υδρονομέων, στις περιοχές τους, η οποία δεν είναι δεσμευτική
για την ΔΕΥΑΜΒ.
2. Οι υδρονομείς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν ευθύνη για την
πιστή τήρηση του παρόντος κανονισμού .
3. Την επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως του νερού , την επιτήρηση
της ροής αυτού στους αύλακες – κλειστά δίκτυα , μέχρι και την τελευταία
αρδευόμενη ιδιοκτησία. Να διαχειρίζονται αυτοί και μόνο τα δίκτυα και τις
εγκαταστάσεις της άρδευσης και να αναφέρουν αμέσως κάθε δυσλειτουργία των
εγκαταστάσεων.
4. Την φύλαξη και την προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και την
επιμέλεια της καλής λειτουργίας τους. Ακόμη για την ασφάλεια των χώρων των
αντλιοστασίων και των φρεατίων , τα οποία θα πρέπει να είναι κλειδωμένα και ο
υδρονομέας να έχει τα κλειδιά. Οι υδρονομείς είναι υπεύθυνοι και υποχρεωμένοι
να διατηρούν τους χώρους των αντλιοστασίων καθαρούς καθώς και τα φρεάτια.
5. Να συντάσσουν και να τηρούν το πρόγραμμα άρδευσης.
6. Την έγκαιρη γνωστοποίηση του προγράμματος άρδευσης ώστε να λαμβάνουν
γνώση οι αρδευόμενοι νωρίτερα και η αυστηρή τήρηση αυτού.
7. Να μην δέχονται φιλοδωρήματα σε καμιά περίπτωση επί ποινή απολύσεως .
8. Την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ και του Τμήματος
Άρδευσης που αφορούν την διανομή του νερού ,την μικρής έκτασης συντήρηση
των αρδευτικών δικτύων , την καθαριότητα και την “Αστυνόμευση” αυτών.
9. Η καταγγελία και βεβαίωση τυχόν αδικημάτων που αφορούν τον παρόντα
κανονισμό .Αυτή θα πρέπει να γίνεται εγγράφως και σε διάστημα δυο ημερών από
την διαπίστωση του συμβάντος .
10. Σε ανοιχτά δίκτυα για την τήρηση καταστάσεων με τους αρδευόμενους
καταναλωτές. Σ αυτές θα αναγράφονται τα στρέμματα ή τα δέντρα αντίστοιχα ,
ανάλογα με τις χρεώσεις των Τοπικών Ενοτήτων . Στις Τοπικές Ενότητες όπου
υπάρχουν κλειστά δίκτυα ο υδρονομέας είναι υποχρεωμένος να τηρεί καταστάσεις
όπου θα αναγράφονται οι ώρες ή τα KW ,ή τα κυβικά που άρδευσε ή κατανάλωσε
ο κάθε καταναλωτής .
11. Στο τέλος της αρδευτικής περιόδου, οι υδρονομείς παραδίδουν τις καταστάσεις
αυτές στο τμήμα άρδευσης της ΔΕΥΑΜΒ , σημειώνοντας ποιοι από τους
ιδιοκτήτες έκαναν χρήση του δικαιώματος άρδευσης και ποιοι όχι, καθώς και τυχόν
μεταβολές των στοιχείων ιδιοκτητών .
12. Με βάση τις καταστάσεις αυτές, το αρμόδιο τμήμα της ΔΕΥΑΜΒ προβαίνει στη
σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων για την είσπραξη των αντίστοιχων εσόδων.
13. Σε καθημερινή βάση θα περιοδεύουν την αρδευόμενη περιοχή και θα ελέγχουν τα
υδρόμετρα ( όπου αυτά υπάρχουν στα κλειστά δίκτυα ) και τα αυλάκια για να
έχουν ιδία αντίληψη των συνθηκών λειτουργίας των. Σε κάθε αντλιοστάσιο οι
υδρονομείς υποχρεούνται, με δική τους ευθύνη, να τηρούν αρχείο, στο οποίο θα
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καταγράφονται με ακρίβεια τα κυβικά νερού που καταναλώνονται από την μια
επίσκεψή τους έως την άλλη. Επιπλέον, σε κάθε αντλιοστάσιο θα τηρείται, με
ευθύνη των υδρονομέων, βιβλίο επισκέψεων - συμβάντων στο οποίο θα
αναγράφονται τόσο από τους ίδιους όσο και από τυχόν συντηρητές , αυστηρή
καταγραφή των επισκέψεών τους, η οποία και θα περιλαμβάνει:
Α) Προσωπικά στοιχεία εργαζομένου (ονοματεπώνυμο - υπογραφή), ακριβείς ώρα
προσέλευσης – αποχώρησής του από το αντλιοστάσιο (ημερομηνία και ώρα)
Β) Είδος εργασίας που παρείχε
Γ) Τα τυχόν προβλήματα στη λειτουργία των αντλιοστασίων
Δ) Ο χρόνος που παρουσιάστηκαν αυτά, και
Ε) Το είδος και ο ακριβής αριθμός τεμαχίων από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν
για κάθε εργασία.
Στο τέλος κάθε μήνα θα δίνουν στο αρμόδιο Τμήμα της ΔΕΥΑΜΒ, γραπτή
αναφορά τόσο των κυβικών που καταναλώθηκαν όσο και των υλικών που
δαπανήθηκαν για κάθε βλάβη που εντοπίσθηκε και διορθώθηκε. Οι υδρονομείς θα
βρίσκονται πάντοτε σε στενή επαφή με αρμόδιο Τμήμα της ΔΕΥΑΜΒ.
14. Για κάθε αρδευτικό δίκτυο με υδραύλακες θα τηρούν κατάσταση στην οποία θα
είναι καταγεγραμμένα τα ονόματα των καταναλωτών σύμφωνα με το πρόγραμμα
άρδευσης. Σε περίπτωση μη τήρησης του προγράμματος σε όλα τα δίκτυα λόγω
τεχνικού προβλήματος το πρόγραμμα θα συνεχίζεται εκεί που είχε σταματήσει.
πριν.
15. Οι υδρονομείς θα πρέπει να κάνουν έλεγχο των στοιχείων που δηλώνονται από
τους αρδευόμενους καταναλωτές σχετικά με την έκταση και τα δέντρα που
αρδεύονται.
16. Να επιτηρεί τις κοινόχρηστες υδροληψίες και να αναφέρει όποιων χρησιμοποιεί το
νερό για χρήσεις πέραν του ραντίσματος των καλλιεργειών .
17. Οι υδρονομείς δεν θα έχουν ωράριο εργασίας καθ όλη την διάρκεια της
αρδευτικής περιόδου.
18. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω από τους υδρονομείς η ΔΕΥΑΜΒ θα
μπορεί να προβεί στις νόμιμες κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα
νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 16o
ΘΕΣΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
Ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων, κατά Δημοτική και Τοπική Ενότητα, όπως
περιγράφονται ανωτέρω, καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες για την διανομή του νερού και την
επιτήρηση του δικτύου άρδευσης σε όλες τις αναφερόμενες ενότητες, οι οποίες υπάγονται
στην τοπική αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΜΒ.
Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, με απόφασή του, δύναται, μετά από αξιολόγηση των, εκάστοτε,
κατ΄ έτος, ισχυουσών συνθηκών και αναγκών άρδευσης να μην καλύπτει όλες τις
προβλεπόμενες, με τον παρόντα κανονισμό, θέσεις.
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Δημοτική Ενότητα Πορταριάς : θέσεις 6
Αναλυτικά κατανέμονται ως εξής :
Δημοτική Ενότητα Πορταριάς

Θέσεις

Δημοτική Κοινότητα Πορταριάς

1

Τοπική Κοινότητα Κατηχωρίου

2

Τοπική Κοινότητα Μακρινίτσας

2

Τοπική Κοινότητα Ανακασιάς Άνω Βόλου

1

Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος

: θέσεις 11

Αναλυτικά κατανέμονται ως εξής :
Δημοτική Κοινότητα Άνω Λεχωνίων
Χωρίου Ημέρας και Νυκτός
Συκιά
Τζοάννη
Τοπική Κοινότητα Κάτω Λεχωνίων

Θέσεις
1
1
1
1

Τοπική Κοινότητα Αγίου Λαυρεντίου
Μεσαίο αυλάκι
Πάνω Αυλάκι
Κάτω Αυλάκι
Τοπική Κοινότητα Αγίου Βλασίου

Θέσεις
2
1
1
3

Δημοτική Ενότητα Αγριάς : θέσεις 9
Αναλυτικά κατανέμονται ως εξής :
Δημοτική Κοινότητα Αγριάς
Κοινό Αυλάκι Αγριάς Δράκειας
Αυλάκι Μποστάνια

Θέσεις
1
1

Τοπική Κοινότητα Δράκειας
Αυλάκι Διάσελα Πετσαλι
Αυλάκι Καστέλι
Αυλάκι ΧΩΡΙΟ
Αυλάκι Ανεμούτσα
Κοινό Αυλάκι Αγριάς Δράκειας

Θέσεις
2
2
1
1
1

Δημοτική Ενότητα Βόλου : θέσεις 3
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Αναλυτικά κατανέμονται ως εξής :
Δημοτική Ενότητα Βόλου
Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής

Θέσεις
1

Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεώργιου
Μπαξέδες Αγίου Γεωργίου
Κήπια Ανακασιάς

Θέσεις
1
1

Δημοτική Ενότητα Νέας Αγχιάλου: θέσεις 2
Αναλυτικά κατανέμονται ως εξής :
Δημοτική Ενότητα Νέας Αγχιάλου
Τοπική Κοινότητα Μικροθηβών
Τοπική Κοινότητα Αιδινίου

Θέσεις
1
1

Δημοτική Ενότητα Αισωνίας : θέσεις 3
Αναλυτικά κατανέμονται ως εξής :
Δημοτική Ενότητα Αισωνίας
Τοπική Ενότητα Διμηνίου
Τοπική Κοινότητα Σέσκλου

Θέσεις
2
1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο

ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΧΡΕΩΣΕΙΣ
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ΑΡΘΡΟ 17o

ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝ
1. Τα τέλη άρδευσης είναι ανταποδοτικά έσοδα της ΔΕΥΑΜΒ και προορίζονται να
καλύψουν τις δαπάνες διοίκησης , συντήρησης- καθαρισμός , επισκευής ,
λειτουργίας των αντλιοστασίων, των δεξαμενών και των δικτύων άρδευσης.
2. Τα τέλη άρδευσης θα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ , μετά τη
λήξη της αρδευτικής περιόδου. Θα υπάρχει εισήγηση του τμήματος Άρδευσης και
της
Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΜΒ. Τα τέλη
είναι δυνατόν να
αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο ανάλογα με τις δαπάνες της κάθε Δ.Ε..
3. Ο λογαριασμός άρδευσης βαρύνει όλα τα αγροτεμάχια τα οποία αρδεύονται από
το δίκτυο της ΔΕΥΑΜΒ και θα χρεώνεται στον υδρολήπτη. Σε περίπτωση
ενοικίασης του αγροκτήματος , ο ιδιοκτήτης του ευθύνεται αλληλέγγυα και καθ
ολοκληρία με τον ενοικιαστή. Σε περίπτωση ανεξόφλητων οφειλών η ΔΕΥΑΜΒ,
πέραν της νομικής διεκδίκησης των οφειλομένων μπορεί να ενσωματώσει την
οφειλή σε υδρόμετρο ύδρευσης ή άρδευση άλλου ακινήτου του ενοικιαστή το
οποίο βρίσκεται εντός του Δήμου Βόλου και ελλείψει αυτού σε άλλο αντίστοιχο
υδρόμετρο του ιδιοκτήτη.
4. Η χρέωση των καταναλωτών γίνεται με μηχανογραφημένους λογαριασμούς. Η
πληρωμή γίνεται στο Ταμείο της ΔΕΥΑΜΒ ή σε πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία
συνεργάζεται η ΔΕΥΑΜΒ . Η βεβαίωση των τελών θα γίνεται μια φορά το έτος
και ειδικά μετά το τέλος της αρδευτικής περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 18o
ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Α) ΚΛΕΙΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Στα κλειστά δίκτυα άρδευσης η χρέωση γίνετε με βάση την ένδειξη του υδρομετρητή που
είναι τοποθετημένος. Στις περιοχές στις όποιες δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη υδρομετρητές
η χρέωση γίνεται με α) την ώρα που είναι συνδεδεμένος ο καταναλωτής με το δίκτυο
άρδευσης και β) με τα KW που έχουν καταγραφεί στον μετρητή της ΔΕΗ του αντλιοστασίου
που τροφοδοτεί τον καταναλωτή .
Η λήψη των ενδείξεων των υδρομετρητών
πραγματοποιείται ετήσια ή και έκτακτα αν χρειαστεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους της
ΔΕΥΑΜΒ .
Β) Στα ανοιχτά δίκτυα άρδευσης μέχρι να οριστεί ενιαίος τρόπος χρέωσης για τους
αρδευόμενους καταναλωτές ισχύουν τα παρακάτω :
1. χρέωση ανάλογα με το στρέμμα αρδευόμενης έκτασης
2. χρέωση ανάλογα με τα αρδευόμενα δένδρα
3. χρέωση ανάλογα με τις ώρες άρδευσης
Οι τρόποι άρδευσης όλων των τοπικών ενοτήτων προσδιορίζονται στον παρακάτω
πινάκα:

Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΤΟΠΙΚΗ

ΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ΕΝΟΤΗΤΑ
Ενότητα Αισωνίας
Ενότητα Αισωνίας
Ενότητα Αρτέμιδας
Ενότητα Αρτέμιδας
Ενότητα Αρτέμιδας
Ενότητα Αρτέμιδας
Ενότητα Αρτέμιδας
Ενότητα Αρτέμιδας
Ενότητα Αρτέμιδας
Ενότητα Αρτέμιδας
Ενότητα Αρτέμιδας
Ενότητα Αρτέμιδας
Ενότητα Αρτέμιδας

14.
15.
16.

Ενότητα Αρτέμιδας
Ενότητα Πορταριάς
Ενότητα Πορταριάς

Κάτω Λεχωνίων
Πορταριά
Κατηχωρίου

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ενότητα Πορταριάς
Ενότητα Πορταριάς

Πορταριάς
Άλλη Μερια

Ενότητα Πορταριάς

Διμηνίου
Σέσκλου
Αγίου Βλασίου
Αγίου Βλασίου
Αγίου Βλασίου
Αγίου Βλασίου
Αγίου Λαυρεντίου
Αγίου Λαυρεντίου
Αγίου Λαυρεντίου
Αγίου Λαυρεντίου
Άνω Λεχώνιων
Άνω Λεχώνιων
Άνω Λεχώνιων

Διμήνι
Σέσκλο
Κουφάλας-Δεξαμενής
Αμαδίστρας
Μαλάκι- Καψάλας
Παλιόκαστρο
Άνω Αύλακας
Μεσαίος Αύλακας 1
Μεσαίος Αύλακας 2
Λιβάδι
Συκιάς
Τζοάνη
Χωριού-Ημέρας
Νύχτας

Κυβικά
Κυβικά
Στρέμματα ή δέντρα
Στρέμματα ή δέντρα
Στρέμματα ή δέντρα
Στρέμματα ή δέντρα
Στρέμματα ή δέντρα
Στρέμματα ή δέντρα
Στρέμματα ή δέντρα
Στρέμματα ή δέντρα
Στρέμματα ή Kw
Στρέμματα
Στρέμματα

Πορταριά
Φυτέματα-Αγ.
Γεώργιος
Αγ. Τριάδα – Ασβεσταριές

Άλλη Μεριά

Σταγιατών

Στρέμματα
Με τη φορά
Με τη φορά
Με τη φορά
Κυβικά
Με τη φορά
Με τη φορά
Με τη φορά
Ώρες
KW

Ενότητα Μακρινίτσας
Ενότητα Μακρινίτσας
Ενότητα Ν. Αγχιάλου
Ενότητα Ν.Αγχιάλου

Μακρινίτσας
Μακρινίτσας
Μικροθήβες
Αϊδινίου

Τρανό ίσωμα
Κλήμα -Βαθύρεμα

24.
25.
26.
27.

Ενότητα Ν.Αγχιάλου
Ενότητα Αγριάς
Ενότητα Αγριάς
Ενότητα Ιωλκού
Βόλος

Αυλαγάδες
Αγριάς
Δράκειας
Ανακασιάς- Άνω
Βόλου
Αγ. Γεώργιος Ιωλκού

Κυβικά
Δέντρο
Δέντρο
Στρέμματα

28.
29.

Βολος
Βόλος

Κήπια-Ανακασιας –
Αγ. Αικατερίνη
Αγ. Παρασκευή

Στρέμματα

30.

Αϊδινίου
Αγριάς
Δράκειας
Ανακασιάς- Άνω
Βόλου
Αγ. Γεώργιος
Βόλου
Αγ. Γεώργιος
Βόλου
Αγ. Παρασκευή

Χολόρεμα

Στρέμματα

Στρέμματα

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
Οι καταναλωτές οφείλουν να καταβάλλουν τις οφειλές τους μέχρι την ημερομηνία που θα
αναγράφεται στο ειδοποιητήριο που θα λαμβάνουν από τη ΔΕΥΑΜΒ.
Σε κάθε καθυστέρηση πληρωμής τα βεβαιωμένα τέλη θα υπόκεινται στις νόμιμες
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Κάθε οικονομικό έτος είναι αυτοτελές.
Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες κατά την έναρξη εκάστης αρδευτικής περιόδου,
ο καταναλωτής έχει ληξιπρόθεσμα χρέη τελών Άρδευσης παρελθόντων οικονομικών ετών
που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€), μη συμπεριλαμβανομένου των
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.
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νομίμων προσαυξήσεων , τάσσεται προθεσμία ενός μηνός από την έναρξη της τρέχουσας
αρδευτικής περιόδου για την ολική εξόφληση αυτών. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη
η ως άνω ορισθείσα ημερομηνία, η υπηρεσία άρδευσης θα προβαίνει σε διακοπή της
υδροδότησης. Οι καταναλωτές του νερού άρδευσης θα πρέπει να συνεργάζονται με τη
ΔΕΥΑΜΒ. και τους υδρονομείς και για το δικό τους συμφέρον να τηρούν πιστά τον παρόντα
κανονισμό, ο οποίος πρωτίστως αποβλέπει στην εξυπηρέτηση τους, την διασφάλιση της
αρχής της ανταποδοτικότητας και την προστασία του υδάτινου δυναμικού. Τα παράπονά
τους ή τις παρατηρήσεις τους, πάντοτε, θα πρέπει να τις απευθύνουν γραπτά στις
υπηρεσίες της ΔΕΥΑΜΒ.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Τυχόν ενστάσεις
καταναλωτών, υποβάλλονται γραπτώς
προς την ΔΕΥΑΜΒ ,
εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή και οι αποφάσεις της θα επικυρώνονται από το Δ. Σ.
της ΔΕΥΑΜΒ.
Δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις και δεν θα εξετάζονται καθόλου από την αρμόδια επιτροπή
ή το Δ.Σ, στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Όταν υποβάλλονται ένα μήνα μετά την λήξη πληρωμής του λογαριασμού.
2. Όταν ο καταναλωτής επικαλείται δολιοφθορά από τρίτους, χωρίς να υπάρχει η
αντίστοιχη πιστοποίηση από την τήρηση αρχείου της ΕΛ.ΑΣ..
3. Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν ένσταση μόνο για το τελευταίο
λογαριασμό κατανάλωσης νερού , εκτός αν τεκμηριωμένα συντρέχουν λόγοι για
την καθυστέρηση της ένστασης, οι οποίοι αξιολογούνται από το τμήμα άρδευσης.
Για τον ίδιο λογαριασμό δεν μπορεί να υποβληθεί νέα ένσταση. Ακόμη, δεν
γίνεται δεκτή ένσταση καταναλωτών με ληξιπρόθεσμες οφειλές άλλες, πέραν του
λογαριασμού για τον οποίο κατατίθεται η ένσταση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΒΟΣΚΗ
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Όλες οι κτηνοτροφικές μονάδες που είναι συνδεδεμένες ή θέλουν να συνδεθούν με τα
δίκτυα άρδευσης της ΔΕΥΑΜΒ πρέπει να προσκομίζουν άδεια ίδρυσης και άδεια
λειτουργιάς ποιμνιοστάσιου - Βουστασίου από το Τμήμα Αδειών Καταστημάτων του Δήμου,
καθώς και κάθε χρόνο , το Μητρώο εκμετάλλευσης ζώων στο όποιο δηλώνεται ο ακριβής
αριθμός αυτών από τη Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων , βάσει της οποίας θα προσδιορίζεται η
χρέωση του νερού .
Οι νέες σύνδεσης οι οποίες θα αφορούν κτηριακές κτηνοτροφικές μονάδες θα πρέπει
εκτός από τα παραπάνω να προσκομίσουν και οικοδομική άδεια των αυτών.
Όλες οι κτηνοτροφικές μονάδες οι οποίες εξυπηρετούνται από κλειστά αρδευτικά δίκτυα
υπό πίεση υποχρεούνται να καταγράφουν την κατανάλωση τους με υδρομετρητή. Σε
περίπτωση που δεν υφίσταται υδρομετρητής και υπάρχει σύνδεση με το αρδευτικό δίκτυο η
ΔΕΥΑΜΒ θα τοποθετήσει υδρομετρητή και τα έξοδα σύνδεσης
θα χρεωθούν στον
καταναλωτή .
Η χρέωση θα γίνεται με βάση την ένδειξη του υδρομετρητή , το Μητρώο εκμετάλλευσης
ζώων καθώς και τον πινάκα μέσης κατανάλωσης νερού ανά ζώο. Η οριστική χρέωση ανά
κυβικό ( m3 ) θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ .
ΑΓΕΛΑΔΕΣ – ΜΟΣΧΟΙ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 0,14 Μ3/ΚΕΦΑΛΗ /ΗΜΕΡΑ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ- ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 0,008 Μ3/ΚΕΦΑΛΗ /ΗΜΕΡΑ
ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ – ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 0,1 Μ3 /ΚΕΦΑΛΗ/ΗΜΕΡΑ
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ – ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 0,0002 Μ3/ΚΕΦΑΛΗ /ΗΜΕΡΑ
ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ- ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 0,0002 Μ3/ΚΕΦΑΛΗ /ΗΜΕΡΑ
ΊΠΠΟΙ - ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 0,14 Μ3/ΚΕΦΑΛΗ /ΗΜΕΡΑ
ΚΟΥΝΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 0,004 Μ3/ΚΕΦΑΛΗ /ΗΜΕΡΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
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ΑΡΘΡΟ 21ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΗΜΩΝ
Η επιβολή προστίμων και το ποσό αυτών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β..
1. Οποιοσδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο , από πρόθεση ή αμέλεια , προξενήσει
ζημία ή παρέμβει
στις εγκαταστάσεις άρδευσης της ΔΕΥΑΜΒ , δηλαδή ,
αντλιοστάσια , υδραύλακες , αγωγούς , υδροληψίες , υδρομετρητές, Η/Μ
εγκαταστάσεις εφόσον καταγγελθεί η ΔΕΥΑΜΒ δύναται να του επιβάλει το
αντίστοιχο πρόστιμο και να προβεί σε οποιαδήποτε ΝΌΜΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
2. Κλοπή νερού θεωρείται η λήψη νερού από τα δίκτυα άρδευσης της ΔΕΥΑΜΒ
χωρίς:
α) Να έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία σύνδεσης που περιγράφεται
παραπάνω .
β) Την άδεια του Υδρονομέα της περιοχής .
γ) Όταν παίρνει νερό από τις κοινόχρηστες υδροληψίες
χωρίς να είναι
εγγεγραμμένος καταναλωτής ή χρησιμοποιεί αυτές για πότισμα χωρίς να έχει
ενημερώσει τον αρμόδιο Υδρονομέα.
3. Απαγορεύεται στους καταναλωτές
α) Να χρησιμοποιούν το νερό υπέρ των ενοικιαστών του αγροκτήματός τους
χωρίς να έχουν ενημερώσει την υπηρεσία εγγράφως ώστε να έχει
πραγματοποιηθεί η χρέωση χρήσης της παροχής στο όνομα του ενοικιαστή έως
το τέλος του ενοικιαστηρίου και πέραν αυτού εφόσον υπάρξει ανανέωση αυτού.
β) Να διαθέτουν το αρδευτικό νερό της προσωπικής τους παροχής είτε δωρεάν
είτε με πληρωμή σε άλλο αγρόκτημα παρά μόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς.
4. Κάθε ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας από μέρους οποιουδήποτε και για
οποιονδήποτε λόγο αντιβαίνει στον παρόντα κανονισμό αποτελεί παράβαση.
5. Για την ρύπανση – μόλυνση με οποιοδήποτε τρόπο των αρδευτικών δικτύων –
εγκαταστάσεων , θα επιβάλλεται πρόστιμο καθώς και η δυνατότητα ποινικής
δίωξης των υπαιτίων.
6. Κάθε παράβαση πρέπει να βεβαιώνεται με πρωτόκολλο παραβάσεως το οποίο
θα συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος άρδευσης και θα
διαβιβάζεται στο ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ προκειμένου να παρθεί η σχετική απόφαση για
τον ορισμό της ποινής .

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Κάθε προηγούμενη απόφαση καταργείται και τίθεται σε εφαρμογή ο κανονισμός αυτός,
από την επόμενη της ψήφισης του από το Δ Σ της ΔΕΥΑΜΒ . Τυχόν ιδιαιτερότητες ή ειδικές
ρυθμίσεις που παρουσιάζουν τα αρδευτικά έργα Τοπικών Κοινοτήτων και τα οποία
προσδιορίσθηκαν με ειδικές αποφάσεις των πρώην Δημοτικών Συμβουλίων κατά αρδευτικό
έργο ή καταναλωτή εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν βρίσκονται σε αντίθεση με τον
παρόντα κανονισμό.
Επιτρέπεται κάθε συμπλήρωση, τροποποίηση ή κατάργηση των διατάξεων του
παρόντος Κανονισμού μόνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. . Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τον κανονισμό αυτό θα αντιμετωπίζεται με
ειδική απόφαση του Δ Σ της ΔΕΥΑΜΒ, μετά από εισήγηση του τμήματος άρδευσης . Ο
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παρών κανονισμός, ο οποίος αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα, γίνεται οριστικός αφού
εγκριθεί από την Περιφερειακή Διοίκηση και αφού κοινοποιηθεί στα γραφεία των Δημοτικών
Ενοτήτων του Δήμου Βόλου , και ισχύει μέχρι νεότερης τροποποίησης.
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