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Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ–ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1.1. Ο Κανονισμός αυτός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής αρδευτικού
ύδατος προς τους υδρολήπτες - αρδευτές από τα δίκτυα άρδευσης και γενικότερα τις
αρδευτικές υποδομές του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε και καθορίζει τα σχετικά με
την άρδευση δικαιώματα και υποχρεώσεις του Ο.Α.Κ. Α.Ε. Τέλος, αποσκοπεί στην
εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων που ανήκουν στον Ο.Α.Κ.
Α.Ε.
1.2. Ο παρών Κανονισμός αφορά στην άρδευση των αγροτεμαχίων που προμηθεύονται
νερό και εξυπηρετούνται από τα αρδευτικά δίκτυα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε
(εξής Ο.Α.Κ. Α.Ε.) και δεν υπάγονται στην διοίκηση και αρμοδιότητα των Τοπικών
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ). Αφορά, επίσης, σε αγροτικές κατοικίες,
κτηνοτροφικές, βιοτεχνικές, βιομηχανικές και λοιπές γεωργικές εκμεταλλεύσεις (θερμοκήπια
κλπ), που δεν δύναται να εξυπηρετηθούν από το δίκτυο άλλων φορέων, αλλά
εξυπηρετούνται από το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Άρθρο 2
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων:










Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης
Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της
πολιτικής υδάτων (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L
327/22.12.2000).
Νόμος 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280/9.12.2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».
Προεδρικό Διάταγμα ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 51 (ΦΕΚ 54 Α/08.03.2007) Καθορισμός μέτρων και
διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου
κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.
ΚΥΑ 135275/ ΦΕΚ 1751/Β/22.05.2017 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση
γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και
διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις
του».
Η Απόφαση Αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 896/ΦΕΚ 4666 Β΄/29-12-2017 με θέμα: Έγκριση της
1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
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Υπ’ αριθ. 4913/470/146/1960 Απόφασης Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ Β’ 149) «Περί
εκδόσεων κανονισμών Αρδεύσεως υπό των Τοπικών Επιτροπών Αρδεύσεως
(Τ.Ε.Α.) του Ν.Δ. 608/1948»
Υπ΄ αριθ. Φ16/6631/1989 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 428)
«Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την
ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση»

Άρθρο 3
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Η διοίκηση και διαχείριση του δικτύου άρδευσης πραγματοποιείται από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε.,
όπως απορρέει από την αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και
Υδραυλικών Έργων σύμφωνα με το άρθρο 15 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του
Ο.Α.Κ. Α.Ε. (ΦΕΚ 2836/Β/7.11.2013). Ως εκ τούτου, αρμόδιο όργανο για την λήψη και
έγκριση αποφάσεων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. και υπεύθυνο όργανο
για την εφαρμογή τους καθώς και για την τήρηση του παρόντος Κανονισμού είναι η
Διεύθυνση Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων, σε συνεργασία με όλες τις
υπηρεσίες και τμήματα του Ο.Α.Κ. Α.Ε..

Άρθρο 4
ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε.
4.1. Ως «Δίκτυο Άρδευσης» ορίζεται το αρδευτικό δίκτυο που περιλαμβάνει όλα τα επί
μέρους αυτόνομα, υπόγεια, ή επί του εδάφους συστήματα και εγκαταστάσεις άρδευσης που
λειτουργούν με οποιονδήποτε τρόπο στις περιοχές αρμοδιότητας του Ο.Α.Κ. Α.Ε., των
οποίων την ευθύνη κατασκευής, συντήρησης, διαχείρισης και λειτουργίας έχει ο Ο.Α.Κ.
Α.Ε..
4.2. Όσον αφορά στις αρδευτικές υποδομές ιδιοκτησίας του Ο.Α.Κ. Α.Ε. η μελέτη,
κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση του δικτύου, των αντλιοστασίων και
των πηγών λήψης νερού καθώς και η επέκταση του δικτύου γίνεται από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε.
ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, την επάρκεια του νερού, τις οικονομικές
δυνατότητες αυτού και τα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ του ΥΔ της Κρήτης.
4.3 Τα αρδευτικά δίκτυα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. είναι κλειστά δίκτυα. Κλειστά δίκτυα άρδευσης
ορίζονται τα δίκτυα των αγωγών τα οποία τροφοδοτούνται με νερό από δεξαμενές και
αντλιοστάσια που βρίσκονται τοποθετημένα μέσα σε κλειστό όρυγμα και σε βάθος από 1
έως 2,5 μέτρα. Είναι κατασκευασμένα από σωλήνες PVC ή πολυαιθυλενίου (PE) και άλλα
υλικά όπως χάλυβας, DI κλπ 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 κλάδους.
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Άρθρο 5
ΠΑΡΟΧΕΣ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
5.1. Το διαθέσιμο νερό άρδευσης του Ο.Α.Κ. Α.Ε. χορηγείται στους καλλιεργητές
αγροτεμάχιων που βρίσκονται εντός της αρμοδιότητας του Ο.Α.Κ. Α.Ε., είτε πρόκειται για
ιδιοκτήτες είτε πρόκειται για ενοικιαστές των αγροτεμαχίων αυτών.
«Ιδιοκτήτης» κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θεωρείται εκείνος που κατά τη
συναλλαγή του με τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής
της αρδευόμενης έκτασης και υπογράφει την αίτηση για την υδροδότηση του ακινήτου. Ο
Ο.Α.Κ. Α.Ε. κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν
διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να αρδευτεί, ούτε η άρδευση αγροτεμαχίου ή
οικοπέδου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.
«Καταναλωτής» θεωρείται εκείνος που κατά την συναλλαγή του με τον Ο.Α.Κ. Α.Ε.
δηλώνει ότι είναι ο χρήστης της αρδευόμενης έκτασης (π.χ. στις περιπτώσεις
ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων καταναλωτής είναι ο ενοικιαστής). Σε περίπτωση αλλαγής
του Καταναλωτή, ο καταναλωτής που έχει συμβόλαιο παροχής νερού με τον Ο.Α.Κ. Α.Ε.
σε ισχύ, έχει την υποχρέωση είτε να διακόψει το συμβόλαιο του (ώστε να αφαιρεθεί το
υδρόμετρο από υδρονομείς του Οργανισμού), είτε να προσέλθει στον οργανισμό με το νέο
χρήστη για να καταγραφούν τα στοιχεία αυτού και να υπογραφεί νέο συμβόλαιο. Ο
Καταναλωτής έχει υποχρέωση να δώσει τα πλήρη στοιχεία του νέου χρήστη στον Ο.Α.Κ.
Α.Ε., εντός διμήνου από την αλλαγή αυτή, άλλως ο προηγούμενος καταναλωτής ευθύνεται
προσωπικά για την κατανάλωση του ύδατος.
5. 2. Η χρήση του νερού αυτού δεν επιτρέπεται για άλλο σκοπό πέραν της άρδευσης. Ο
Ο.Α.Κ. Α.Ε. δεν φέρει καμιά ευθύνη, ούτε έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε
ζημιά τυχόν προκληθεί από την ακαταλληλότητα του παρερχομένου νερού για άλλη πλην
της άρδευσης, χρήση. Αν για ορισμένες ειδικές αρδευτικές χρήσεις (π.χ. ειδικές
καλλιέργειες, εγκαταστάσεις υδροπονίας κλπ.) υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης
προβαίνει με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές στην επιθυμητή βελτίωση του
παρεχόμενου νερού, με ευθύνη και δαπάνες του ίδιου.
5.3. Για όλες τις παροχές άρδευσης, οι οποίες προϋπάρχουν του παρόντος Κανονισμού, οι
ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων πρέπει να δηλώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ιδιοκτήτης,
καταναλωτής, μέγεθος και είδος καλλιέργειας, θέση αγροτεμάχιου στο googlearth κλπ)
εντός διμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού και πριν την έναρξη της
αρδευτικής περιόδου κάθε έτους αρχής γενομένης του έτους 2018.
5.4. Σε κάθε νέα παροχή, σε δίκτυα άρδευσης, θα τοποθετείται το υδρόμετρο, το οποίο θα
αποτελεί ιδιοκτησία του Ο.Α.Κ. Α.Ε. Σε κάθε νέα παροχή σε δίκτυα άρδευσης, θα
τοποθετείται υδρόμετρο, από το συνεργείο του Ο.Α.Κ. Α.Ε., μετά από την υπογραφή του
ιδιωτικού συμφωνητικού και την πληρωμή του υδρομέτρου. Η υδροληψία αποτελεί
ιδιοκτησία του Ο.Α.Κ. ΑΕ. Προκειμένου να ελέγχονται οι παροχές, θα τοποθετείται δικλείδα
ασφαλείας πριν το υδρόμετρο. Η εγκατάσταση νέας παροχής θα πραγματοποιείται από τη
Τεχνική Υπηρεσία του Ο.Α.Κ. ΑΕ.
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Άρθρο 6
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Κ. Α.Ε
6.1. Δικαίωμα χρήσης του δικτύου άρδευσης του Ο.Α.Κ. Α.Ε. έχουν όσοι έχουν ανάγκη
χρήσης αρδευτικού νερού εντός της γεωγραφικής έκτασης που υπάγεται στην αρμοδιότητα
του Ο.Α.Κ. Α.Ε.. Αυτοί αιτούνται να κάνουν χρήση του δικτύου με αίτηση – υπεύθυνη
δήλωσή τους προς το αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Υδραυλικών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε.,
υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ληξιπρόθεσμες αρδευτικές οφειλές στον Ο.Α.Κ. Α.Ε., ή
ότι έχουν προβεί σε ρύθμιση αυτών.
6.2. Καθένας ο οποίος υποβάλλει αίτηση υδροδότησης προς τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. υποχρεούται
να λαμβάνει γνώση του παρόντος Κανονισμού και ενυπόγραφα να δηλώνει ότι αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους του. Η αίτηση αυτή θα παραμένει στο αρχείο της υπηρεσίας του
Ο.Α.Κ. Α.Ε..
6.3. Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται στα γραφεία του Τμήματος
Διαχείρισης Υδραυλικών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε., οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν και
υποβάλλουν:
α) Τα ακριβή ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου, τηλέφωνο, κλπ.).
β) Την στρεμματική έκταση του αγροτεμαχίου που επιθυμούν να αρδεύουν.
γ) Την τοποθεσία που βρίσκεται το αγροτεμάχιο.
δ) Το είδος της καλλιέργειας.
ε) Το ιδιοκτησιακό καθεστώς (ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο).
στ) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα Κανονισμό, τον
οποίο οφείλει να τηρούν.
ζ) Αποδεικτικό πληρωμής τέλους σύνδεσης του Ο.Α.Κ. Α.Ε..
η) Την κατηγορία χρέωσης στην οποία υπάγονται.
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στον Ο.Α.Κ. Α.Ε. τα
αποδεικτικά στοιχεία που θα τους ζητηθούν, κατά περίπτωση.
6.4. Το οριστικό πρόγραμμα αρδεύσεως συντάσσεται μετά το γενικό έλεγχο των εκτάσεων
που δηλώθηκαν ότι θα αρδευτούν, οπότε αναρτάται Πίνακας σε ειδικό χώρο ανακοινώσεων
του Ο.Α.Κ. Α.Ε., καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, με τη σειρά αρδεύσεως, το
ωρολόγιο πρόγραμμα που υποχρεωτικά πρέπει να τηρείται και παρατηρήσεις σχετικές με
τον τρόπο άρδευσης εφόσον κρίνονται αναγκαίες.
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6.5. Το δίκτυο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. λειτουργεί με ελεύθερη ζήτηση. Σε περιόδους με μεγάλη
ζήτηση ή σε περιόδους λειψυδρίας, θα ανακοινώνεται το πρόγραμμα άρδευσης και σε
εμφανή σημεία στην περιοχή καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.
6.6. Το μήκος του αγωγού από το υδρομετρο μέχρι την ιδιοκτησία δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 300 μετρά.
6.7. Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. δικαιούται να μην προχωρήσει στην σύνδεση της παροχής με το δίκτυο
άρδευσης, εφόσον δεν πληρείται μία από τις ως άνω προϋποθέσεις του παρόντος
Κανονισμού.

Άρθρο 7
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
7.1. Κάθε υδρολήπτης μπορεί να μεταβιβάσει την παροχή άρδευσης που διατηρεί στο
ακίνητό του, μόνο σε περίπτωση αλλαγής της ιδιοκτησίας. Ο νέος ιδιοκτήτης, εντός δύο (2)
μηνών από τη ημερομηνία της πράξης μεταβίβασης, οφείλει να γνωστοποιήσει στον Ο.Α.Κ.
Α.Ε. την εν λόγω πράξη και να προβεί στη ανάλογη διαδικασία, όπως προβλέπεται στον
παρόντα Κανονισμό για τις νέες παροχές .
7.2. Σε περίπτωση ενοικιάσεως του αγροκτήματος, την υποχρέωση καταβολής του
οικονομικού ανταλλάγματος για την προμήθεια ύδατος από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. 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.
7.3. Ο πρώην ιδιοκτήτης οφείλει να εξοφλήσει τυχόν ανεξόφλητες οφειλές από κατανάλωση
νερού. Η μη εξόφληση αυτών συνεπάγεται την αναστολή της διαδικασίας μεταβίβασης έως
την τακτοποίηση αυτών.
7.4. Σε περίπτωση θανάτου τυχόν οφειλές του θανόντος/ούσης μετακυλούν στον
κληρονόμο ο οποίος για να συνεχίσει να έχει δικαίωμα άρδευσης, θα πρέπει να
τακτοποιήσει τις προηγούμενες οφειλές του θανόντος/ούσης.
7.5. Σε περίπτωση πώλησης αρδευόμενου κτήματος κατά την διάρκεια αρδευτικής
περιόδου, ο ιδιοκτήτης δύναται να αιτηθεί αφαίρεσης του υδρομέτρου από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε.
ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα στον νέο ιδιοκτήτη με σχετική αίτηση, εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου.

Άρθρο 8
ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Οι περιοχές οι όποιες εντάσσονται στο σύστημα άρδευσης του Ο.Α.Κ. Α.Ε., κατανεμημένες
με βάση τα ανεξάρτητα υδρο-αρευτικά δίκτυα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. είναι οι παρακάτω:
Δίκτυο
Περιοχή
Δ1
Κρύα Βρύση- Καστέλι
Δ2
Αγιάς – Κολυμβαρίου (Υψηλή Ζώνη)
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Δ4
Δ5

Κάμπου Χανίων
Ακρωτηρίου
Αποκόρωνα
Ρεθύμνου
Οροπεδίου Λασιθίου

Άρθρο 9
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
9.1. Κάθε ημερολογιακό έτος χωρίζεται σε δύο (2) αρδευτικές περιόδους, διάρκειας έξι (6)
μηνών η κάθε μία.
9.2. Η λειτουργία του δικτύου για όλη την αρδευτική περίοδο θα είναι εικοσιτετράωρη, με
εξαίρεση τις περιοχές όπου δεν υπάρχει η απαιτούμενη επάρκεια αρδευτικού ύδατος, τις
περιπτώσεις βλαβών στο δίκτυο ή στα αντλιοστάσια, απρόβλεπτων δυσμενών συνθηκών
(π.χ. ανομβρίας), ή όταν αυτό κριθεί αναγκαίο λόγω άλλης ανωτέρας βίας, ύστερα από
απόφαση του Τμήματος Διαχείρισης Υδραυλικών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε.. Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε.
δεν είναι υποχρεωμένος να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων
αιχμής μέσα στο 24ωρο. Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που
μπορούν να προκληθούν στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις του υδρολήπτη από την αύξηση της
πίεσης του νερού από το μηδενικό μέχρι το κανονικό επίπεδο, μετά την επαναλειτουργία
του δικτύου άρδευσης.
9.3. Στις περιπτώσεις που παρατηρηθεί αδυναμία του δικτύου να ανταποκριθεί στη ζήτηση
του νερού (βλάβες σε υδροληψία – αντλιοστάσια – ταυτόχρονη ζήτηση νερού από πολλούς
παραγωγούς κλπ) τη διανομή του νερού θα κάνουν οι υδρονομείς και τα συνεργεία του
Ο.Α.Κ. Α.Ε. σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Υδραυλικών Έργων.
9.4.Τυχόν σοβαρότερα προβλήματα αντιμετωπίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.
Α.Ε.. Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται έγκαιρα με ανακοινώσεις στον τύπο και στην
ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Άρθρο 10
ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΑΤΟΣ
10.1. Στις περιπτώσεις που παρατηρηθεί αδυναμία του δικτύου να ανταποκριθεί στη ζήτηση
του νερού (βλάβες σε υδροληψία - αντλιοστάσια - ταυτόχρονη ζήτηση νερού από πολλούς
χρήστες του δικτύου) τη διανομή του νερού θα κάνουν οι υδρονομείς σύμφωνα με το
Πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε..
10.2. Το δικαίωμα άρδευσης είναι αόριστης διάρκειας. Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. διατηρεί ωστόσο το
δικαίωμα να διακόψει την παροχή του νερού, εφόσον συντρέχει κάποιος από τους
παρακάτω λόγους:
α) Βλάβη δικτύου, επισκευή δικτύου ή άλλες απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.
β) Όταν δεν υπάρχει επάρκεια ύδατος.
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Για κάθε διακοπή που οφείλεται στους ανωτέρω λόγους ή άλλους σχετικούς, ο Ο.Α.Κ. Α.Ε.
δεν υποχρεούται σε καμία αποζημίωση ακόμη και αν ο υδρολήπτης υπέστη εκ της
διακοπής αυτής, οποιαδήποτε ζημία.

Άρθρο 11
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ - ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ- ΕΠΑΝΑΣΥΔΕΣΗΣ
11.1. Η υδροδότηση ενός αγροτεμαχίου διακόπτεται και το υδρόμετρο αφαιρείται:
α) Ύστερα από έγγραφη αίτηση του καταναλωτή. Η διακοπή δεν είναι δυνατή πριν την
πλήρη εξόφληση τυχόν οφειλών του καταναλωτή προς τον Ο.Α.Κ. Α.Ε.. Η επανασύνδεση
γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του καταναλωτή και την καταβολή των τελών
επανασύνδεσης.
β) Από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό.
Η επανασύνδεση γίνεται εφόσον αρθεί ο λόγος που οδήγησε στη διακοπή και καταβληθεί
το ποσό της επανασύνδεσης.
11.2. Αφαίρεση του υδρομέτρου γίνεται ύστερα από αίτηση του καταναλωτή, με την
σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη. Κατά την αφαίρεση απομακρύνεται το υδρόμετρο και
παραμένει όλη η διάταξη στην διάθεση του Ο.Α.Κ. Α.Ε..
11.3. Αφαίρεση υδρομέτρων γίνεται σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων του παρόντος
Κανονισμού όπως ενδεικτικά στις περιπτώσεις:
α) Όταν γίνεται άσκοπη κατανάλωση
β) Όταν υπάρχουν τουλάχιστον τρεις (3) ανεξόφλητοι λογαριασμοί
γ) Όταν ο χρήστης έδωσε ψευδή στοιχεία για τη σύνδεση
δ) Όταν ο καταναλωτής παραβαίνει τον παρόντα Κανονισμό
ε) Σε κάθε περίπτωση που ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. θεωρεί ότι ο καταναλωτής εμποδίζει και βλάπτει
την ομαλή λειτουργία του αρδευτικού δικτύου.
11.4. Η επανασύνδεση σε περίπτωση που η διακοπή είναι από υπαιτιότητα του
αρδευόμενου, πραγματοποιείται μετά την καταβολή του τέλους επανασύνδεσης όπου
υπάρχει υδρομετρητής και μετά την καταβολή τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών ή ρύθμισης
αυτών.

Άρθρο 12
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Όσοι κάνουν χρήση του αρδευτικού δικτύου του Ο.Α.Κ. Α.Ε. είναι υποχρεωμένοι:
12.1. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Άρδευσης, τις οδηγίες
και συστάσεις των υδρονομικών οργάνων και τις σχετικές αποφάσεις της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων και του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ο.Α.Κ. Α.Ε..
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12.2. Να συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα και τμήματα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την
καλύτερη δυνατή λειτουργία του δικτύου προς όφελος όλων.
12.3. Να προβαίνουν σε δήλωση των καλλιεργειών εντός της οριζόμενης από το Ο.Α.Κ.
Α.Ε. χρονικής προθεσμίας, προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατά περίπτωση.
12.4. Να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των υδρονομέων που αφορούν τις ώρες
χρήσης του δικτύου και την αρτιότητα των αρδευτικών εξαρτημάτων.
12.5. Να εξοφλούν τις βεβαιωθείσες οφειλές παρελθόντων ετών 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 του ποσού, αυτές πρέπει να εξοφλούνται εντός των οριζόμενων
προθεσμιών.
12.6. Να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με ενήλικο αντιπρόσωπό τους κατά τη διάρκεια
της άρδευσης των κτημάτων τους και μέχρι το τέλος αυτής.
12.7. Να δηλώνουν άμεσα στον υδρονομέα ή στο αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Υδραυλικών
Έργων οποιαδήποτε ζημιά που προκλήθηκε στο δίκτυο είτε από δική τους υπαιτιότητα είτε
όχι. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε αρδευτικές υποδομές, ο χρήστης που προκάλεσε
τη ζημιά θα πρέπει άμεσα να την αποκαταστήσει με δική του δαπάνη και με τεχνικά ορθό
τρόπο, σύμφωνα με τις υποδείξεις και υπό την επίβλεψη τεχνικών του Οργανισμού. Σε
περίπτωση καθυστέρησης επισκευής της βλάβης, ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. θα προβαίνει στην
αποκατάσταση της με χρέωσή του από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. των απαιτούμενων υλικών και
εργασίας. Σε περίπτωση βλάβης του υδρομέτρου όπου αυτό υφίσταται ο ενδιαφερόμενος
οφείλει να ενημερώνει αμέσως τον υδρονομέα. Εάν ο υδρονομέας ή άλλος υπάλληλος του
Ο.Α.Κ. Α.Ε. εντοπίσει βλάβη σε υδρόμετρο για την οποία δεν έχει ενημερωθεί από τον
καταναλωτή, ο ΟΑΚ ΑΕ έχει δικαίωμα άμεσης αποσύνδεσης από το δίκτυο και χρέωσης
εκτιμούμενης ποσότητας αρδευτικού νερού από αρμόδια επιτροπή. Αν χρειαστεί επισκευή ή
αντικατάσταση του μετρητή αυτό θα το κρίνουν τα αρμόδια όργανα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. και θα
δώσουν οδηγίες στον καταναλωτή-χρήστη του δικτύου.
12.8. Να μην επεμβαίνουν κατά οποιονδήποτε τρόπο στις υδροληψίες, βάνες, αντλιοστάσια
κλπ για τη ρύθμιση των νερών άρδευσης που είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας των
υδρονομέων. Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. δεν ευθύνεται για την αυθαίρετη επέμβαση των χρηστών νερού
στις υδροληψίες και τις βάνες, ούτε για τυχόν ζημιές και ατυχήματα.
12.9. Να μεριμνούν και να φροντίζουν για την καθαριότητα και την προσβασιμότητα των
σημείων υδροληψίας.
12.10. 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.
12.11. Να προσέχουν και να προστατεύουν τις αρδευτικές υποδομές του Ο.Α.Κ. Α.Ε., ώστε
να μην προκαλούν φθορές και ζημίες με τη χρήση των γεωργικών μηχανημάτων τους.
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12.12. Στη διάρκεια του ποτίσματος ο χρήστης του δικτύου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος
για τη σωστή λειτουργία των ιδιωτικών μέσων άρδευσης και ευθύνεται για την πρόκληση
οποιασδήποτε ζημιάς στο αρδευτικό ή οδικό δίκτυο των παρακείμενων καλλιεργειών από
κακή λειτουργία των ιδιωτικών συστημάτων άρδευσης.
12.13. Να επιτρέπουν την διέλευση, την παραμονή και την εκσκαφή των χωραφιών τους
από μηχανήματα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. όταν πρόκειται για περιπτώσεις επιδιόρθωσης βλαβών
του δικτύου που μπορεί να συμβούν, ανεξάρτητα από τον χρόνο, την μορφή και την ηλικία
της καλλιέργειας τους.
12.14. Να λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας 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 ΔΕΗ και να έχουν τέτοια κλίση, ώστε οι εκτοξευόμενες σταγόνες
νερού να μην πλησιάζουν ηλεκτροφόρα σύρματα σε απόσταση μικρότερη των δέκα (10)
μέτρων.
12.15. Να δέχονται τα υλικά καθαρισμού (χώματα) των τυχόν αρδευτικών διωρύγων στην
άκρη των ιδιοκτησιών τους αναντίρρητα και χωρίς αποζημίωση.
12.16. Απαγορεύεται ρητά και αυστηρά:









Να μεταπωλούν ή να διοχετεύουν το αρδευτικό νερό σε γειτονικά αγροτεμάχια.
Η τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων σε δρόμους που να εμποδίζουν την
ελεύθερη κυκλοφορία καθώς και το βρέξιμο των δρόμων με αρδευτικά νερά.
Η φύτευση δένδρων σε απόσταση μικρότερη των δυόμιση (2,5) μέτρων από το
δίκτυο άρδευσης.
Η άρδευση γειτονικών κτημάτων χωρίς την έγκριση του υδρονομέα.
Η ανέγερση κτισμάτων σε απόσταση μικρότερη των δυόμιση (2,5) μέτρων από το
δίκτυο άρδευσης.
Οποιαδήποτε αυθαίρετη παρέμβαση σε υδρόμετρο άρδευσης.
Η ρίψη εντός του δικτύου αντικειμένων, όπως πλαστικά δοχεία, ξύλα, πέτρες,
χώματα και κάθε φύσεως αντικείμενα που εμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού.
Η ανεξέλεγκτη απόρριψη κενών συσκευασιών των φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον.
Οι κενές συσκευασίες απορρίπτονται υποχρεωτικά στον πλησιέστερο ειδικό κάδο
εάν υπάρχει και είναι αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού η διαχείρισή τους.

12.17. Σε περίπτωση διέλευσης δρόμου (χαλικόδρομου) από σωλήνες άρδευσης θα πρέπει
να τοποθετείται επαρκής σήμανση με ευθύνη του παραγωγού.
12.18. Η μη συμμόρφωση με τον παρόντα Κανονισμό που βεβαιώνεται από τα αρμόδια
όργανα (υδρονομείς και Τμήμα Διαχείρισης Υδραυλικών Έργων) επιβάλλει πρόστιμα που
αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 16, ενώ δύναται να οδηγήσει ακόμα και σε διακοπή της
παροχής νερού προς τον παραβάτη.
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Άρθρο 13
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο.Α.Κ. Α.Ε
Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. έναντι των υδροληπτών του αρδευτικού δικτύου έχει τις ακόλουθες
υποχρεώσεις:
13.1. Μεριμνά για την καλή λειτουργία και τακτή συντήρηση του δικτύου άρδευσης, ώστε να
εξασφαλίζεται απρόσκοπτα το πότισμα των αρδευόμενων καλλιεργειών.
13.2. Φροντίζει για την κατά το δυνατόν άμεση αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας στο
αρδευτικό έργο (δίκτυα και εγκαταστάσεις) προκληθείσης από φυσιολογικά αίτια ή από
πλημμύρες ή άλλη αιτία που συνιστά ανωτέρα βία. Γενικά βαρύνεται με πάσης φύσεως
δαπάνες αγοράς εξαρτημάτων και υλικών άρδευσης που είναι απαραίτητα για την
συντήρηση του δικτύου.
13.3. Ελέγχει εντατικά τα αρδευτικά δίκτυα και τις εγκαταστάσεις του έργου ώστε να μην
καταλήγουν σ΄ αυτά απόβλητα (αστικά, κτηνοτροφικά κ.λ.π) με αποτέλεσμα τη δημιουργία
εστιών μολύνσεων του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
13.4. Υποχρεούται σε αποζημίωση των καλλιεργητών-χρηστών του αρδευτικού δικτύου στις
εξής περιπτώσεις:
α) όταν προκληθεί ζημία στην καλλιέργεια που οφείλεται σε βλάβη ή δυσλειτουργία του
δικτύου άρδευσης (π.χ. υπερχείλιση, πλημμύρα), με υπαιτιότητα του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
β) όταν προκληθεί ζημία στην καλλιέργεια από μηχανήματα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 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 ζημίας,
το Τμήμα Διαχείρισης Υδραυλικών Έργων, μετά από σχετική επιτόπια γνωμάτευση
αρμόδιου οργάνου του Ο.Α.Κ. Α.Ε., συντάσσει έκθεση την οποία διαβιβάζει άμεσα στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Κ. Α.Ε., με παράλληλη κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο.
Στην έκθεση αναφέρονται οπωσδήποτε η περιγραφή και η έκταση της ζημίας, το ζημιογόνο
αίτιο, καθώς και η εκτίμηση για την απώλεια παραγωγής και το πιθανό ύψος απολεσθέντων
εσόδων του παραγωγού λόγω της ζημίας, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα αξία του
καλλιεργούμενου προϊόντος και τον ισχύοντα Κανονισμό Ασφαλιστικής Κάλυψης Φυτικού
Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. Για την καταβολή ή μη της αποζημίωσης καθώς και για το ύψος
αυτής αποφασίζει το ΔΣ.
13.5. Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. 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 το νερό του αρδευτικού δικτύου του Ο.Α.Κ. Α.Ε. δεν επαρκεί για το πότισμα των
αγροτεμαχίων εξαιτίας ελλιπούς τροφοδοσίας του με νερό ή όταν η αρμόδια αρχή
διαχείρισης των υδάτων προβεί με απόφασή της σε περιοριστικά ή απαγορευτικά μέτρα
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χρήσης των υπόγειων ή επιφανειακών νερών. Ο κανονισμός άρδευσης θα πρέπει να είναι
σύμφωνος με τα εγκεκριμένα και ισχύοντα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Ποταμών του ΥΔ της Κρήτης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, υπερισχύει το Σχέδιο
Διαχείρισης.
β) όταν οι αρδευτικές γεωτρήσεις που τροφοδοτούν το 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.
γ) λόγω βλαβών ή έργων συντήρησης εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. ή όταν οι ποσότητες
ύδατος του αρδευτικού δικτύου δεν επαρκούν λόγω βλαβών στο δίκτυο ή στα αντλιοστάσια,
απρόβλεπτων δυσμενών συνθηκών (π.χ. ανομβρίας), ή όταν αυτό κριθεί αναγκαίο λόγω
άλλης ανωτέρας βίας.
13.6. Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για το ιδιωτικό τμήμα άρδευσης μετά το
υδρόμετρο.
13.7 Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη σε ζημία σε καλλιέργεια λόγω την ποιότητας
υδάτων. Η ποιότητα του παρεχόμενου αρδευτικού νερού είναι σύμφωνη με την απόφαση
της Δ/νσης Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. και
λαμβάνει υπόψη της την κείμενη νομοθεσία και τις υποδείξεις των αρμόδιων κρατικών
υπηρεσιών.
13.8 Σε ενδεχόμενη βλάβη υδρομέτρου που έχει τοποθετήσει ο Ο.Α.Κ. Α.Ε., ο Οργανισμός
έχει υποχρέωση να το επισκευάσει χωρίς οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή, εάν η
βλάβη εκδηλωθεί εντός της πενταετίας από την ημερομηνία τοποθέτησης. Μετά την
πενταετία η επισκευή βαρύνει οικονομικά τον καταναλωτή.

Άρθρο 14
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
14.1. Σε όσους χρησιμοποιούν τις υποδομές και εγκαταστάσεις του δικτύου άρδευσης και
κάνουν χρήση του παρεχόμενου αρδευτικού νερού, επιβάλλεται χρέωση, που αντιστοιχεί
στην ποσότητα ύδατος που καταναλώθηκε, με βάση την ετήσια ογκομετρική τιμολόγηση
παροχής υπηρεσιών αρδευτικού ύδατος σε καταναλωτές (της κατηγορίας 4 Λιανική
πώληση ύδατος άρδευσης). Η τιμή ανά κυβικό μέτρο αρδευτικού ύδατος προκύπτει από
την ετήσια μελέτη κοστολόγησης – τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος που εκπονεί ο Ο.Α.Κ.
Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 135275/ ΦΕΚ 1751/Β/22.05.2017 της Εθνικής
Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών
ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις
διάφορες χρήσεις του», εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. και
κοινοποιείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ετησίως.
14.2. Τα τέλη άρδευσης βεβαιώνονται από το Τμήμα Διαχείρισης Υδραυλικών Έργων του
Ο.Α.Κ. Α.Ε.. Σε κάθε περίπτωση ο βεβαιωτικός κατάλογος άρδευσης, που συμπληρώνεται
βάσει των αποδείξεων άρδευσης, βεβαιώνεται με τη λήξη της αρδευτικής περιόδου και η
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οφειλή θα πρέπει να εξοφλείται μέχρι και την ημερομηνία που θα αναγράφεται στο
ειδοποιητήριο που θα λαμβάνουν οι αρδευόμενοι από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε.. Κατόπιν αιτήματος
του αρδευόμενου στο Τμήμα Διαχείρισης Υδραυλικών Έργων μπορεί να δοθεί παράταση
εξόφλησης που να δικαιολογείται από ιδιαίτερες συνθήκες ανωτέρας βίας. Μετά την
πάροδο αυτής της προθεσμίας οι υπόχρεοι θα επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής.
14.3. Κάθε οικονομικό έτος είναι αυτοτελές. Στις περιπτώσεις εκείνες όπου κατά την έναρξη
εκάστης αρδευτικής περιόδου, ο καταναλωτής έχει ληξιπρόθεσμα χρέη παρελθόντων
οικονομικών ετών που υπερβαίνουν ποσό που καθορίζεται ετησίως από την αρμόδια
Διεύθυνση του Ο.Α.Κ. Α.Ε. μη συμπεριλαμβανομένου των νομίμων προσαυξήσεων, τίθεται
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.
14.4. Κατά των βεβαιωτικών καταλόγων και πριν την οριστικοποίησή τους μπορεί να
υποβληθεί ένσταση από τον καταναλωτή εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15)
ημερών από τη δημοσίευση, ενώπιον του Τμήματος Διαχείρισης Υδραυλικών Έργων. Οι
τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις εκδικάζονται υποχρεωτικά εντός δέκα πέντε (15) ημερών
από την λήξη της προθεσμίας υποβολής τους από τριμελή Επιτροπή που προκύπτει
κατόπιν κλήρωσης με εισηγητή έναν υπάλληλο του τμήματος διαχείρισης Υδραυλικών
Έργων και επικυρώνονται από το επόμενο ΔΣ.
14.5. Ο λογαριασμός άρδευσης βαρύνει όλα τα αγροτεμάχια τα οποία αρδεύονται από το
δίκτυο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. και θα χρεώνεται στον υδρολήπτη. Σε περίπτωση μίσθωσης του
αγροκτήματος, και μη αλλαγής των στοιχείων του καταναλωτή, ο ιδιοκτήτης του ευθύνεται
αλληλέγγυα και καθ’ ολοκληρία με τον ενοικιαστή.
14.6. Εάν υπάρχει εσφαλμένη χρέωση ή ο υδρομετρητής δεν λειτουργεί λόγω βλάβης που
δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του υδρολήπτη, η κατανάλωση της αρδευτικής περιόδου θα
υπολογίζεται με τεκμαρτό προσδιορισμό σύμφωνα με την αρδευόμενη έκταση ή με τον
χρόνο χρήσης του αρδευτικού νερού κατόπιν αιτήσεως του υδρολήπτη.
14.7. Η χρέωση των καταναλωτών γίνεται με μηχανογραφημένους λογαριασμούς. Η
πληρωμή γίνεται στο Ταμείο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. ή σε πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία
συνεργάζεται ο Ο.Α.Κ. Α.Ε..
14.8. Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. δεν ευθύνεται για την παροχή λανθασμένων στοιχείων ταχυδρομικής
διεύθυνσης από τον καταναλωτή ή για οποιοδήποτε απώλεια του λογαριασμού που
αποστέλλεται ταχυδρομικώς. Ο καταναλωτής εφόσον δεν λάβει έγκαιρα τον λογαριασμό
του, οφείλει να τον αναζητήσει και να εξοφλήσει το ποσό της οφειλής του.

Άρθρο 15
ΠΑΡΑΠΟΝΑ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
15.1. Τυχόν παράπονα καταναλωτών που υποβάλλονται με γραπτή αίτηση ή αναφορά
προς το Τμήμα Διαχείρισης Υδραυλικών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε., εξετάζονται από τα
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αρμόδια όργανα του Ο.Α.Κ. Α.Ε.. Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν ένσταση μόνο
για τον τελευταίο λογαριασμό κατανάλωσης νερού, εκτός αν τεκμηριωμένα συντρέχουν
λόγοι για την καθυστέρηση της ένστασης, οι οποίοι αξιολογούνται από το αρμόδιο Τμήμα.
Για τον ίδιο λογαριασμό δεν μπορεί να υποβληθεί νέα ένσταση. Δεν γίνεται δεκτή ένσταση
καταναλωτή με ληξιπρόθεσμες οφειλές άλλες πέραν του λογαριασμού για τον οποίο
κατατίθεται η ένσταση.
15.2. Τυχόν ένσταση δεν απαλλάσσει τον καταναλωτή από την υποχρέωση εξόφλησης
εντός της ημερομηνίας λήξης.
15.3. Δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις και δεν θα εξετάζονται καθόλου από το Τμήμα
Διαχείρισης Υδραυλικών Έργων ή το Διοικητικό Συμβούλιο για τις παρακάτω περιπτώσεις:




Όταν υποβάλλονται ένα (1) μήνα μετά τη λήξη πληρωμής του λογαριασμού.
Όταν ο καταναλωτής επικαλείται δολιοφθορά από τρίτους, χωρίς να υπάρχει η
αντίστοιχη πιστοποίηση από την τήρηση αρχείου της ΕΛ.ΑΣ.
Δεν γίνεται δεκτή ένσταση καταναλωτών με ληξιπρόθεσμες οφειλές, άλλες πέραν
του λογαριασμού για τον οποίο κατατίθεται η ένσταση.

Άρθρο 16
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΤΙΜΑ
16.1. 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.
16.2. Απαγορεύεται αυστηρά η λαθραία λήψη νερού με οποιονδήποτε τρόπο καθώς και η
αυθαίρετη διαχείριση του νερού (εκτροπή κλπ).
16.3. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε η είσοδος σε αντλιοστάσιο εκτός από τους αρμόδιους
που ενεργούν για λογαριασμό του Ο.Α.Κ. Α Οι παραβάτες εκτός του προστίμου που θα
επιβάλλεται είναι υποχρεωμένοι να αποκαθιστούν κάθε βλάβη ή ζημία προκύψει από αυτές
τις ενέργειες τους.
16.4. Απαγορεύεται αυστηρώς η αυθαίρετη τοποθέτηση ή αλλαγή υδρομέτρου άρδευσης. Η
παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο.
16.5. Κάθε αυθαίρετη επέμβαση στους υδρομετρητές όπου αυτοί υπάρχουν, 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 από το αρμόδιο όργανο. Σε αυτή την περίπτωση καταλογίζονται σε βάρος του
υπαίτιου επιπλέον η αξία της άρδευσης καθώς και κάθε άλλη οικονομική απώλεια που
τυχόν υπέστη ο Ο.Α.Κ. Α.Ε..
16.6. Απαγορεύεται η ρύπανση και αλλοίωση καθώς και η φθορά και πρόκληση ζημιών
γενικά στο αρδευτικό δίκτυο. Η παράβαση τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο, ενώ δύναται
να ασκηθεί και ποινική δίωξη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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16.7. 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 καταναλωτών-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 καταναλωτών τότε το αρμόδιο
Τμήμα, μετά από έκθεση αυτοψίας που διενεργεί ο αρμόδιος υδρονομέας, σε συνεργασία
με τον αρμόδιο προϊστάμενο, στην οποία προσδιορίζεται το ύψος της δαπάνης
αποκατάστασης (υλικά, υπηρεσίες, κλπ) , εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την πληρωμή
αυτής της δαπάνης από τον υπαίτιο της ζημίας.
16.11.Το ύψος των χρηματικών προστίμων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο
καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Κ. Α.Ε..

Άρθρο 17
ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΕΠΙΒΟΛΗ – ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
17.1. Κατά των καταλαμβανόμενων επ’ αυτοφώρω ως υπαιτίων παραβάσεων που
αναφέρονται στον Κανονισμό αυτό, επιβάλλονται τα κατά περίπτωση οριζόμενα πρόστιμα.
17.2. Κάθε παράβαση πρέπει να βεβαιώνεται με πρωτόκολλο παραβάσεως το οποίο θα
συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Διαχείρισης Υδραυλικών Έργων και
θα διαβιβάζεται στο ΔΣ του Ο.Α.Κ. Α.Ε. προκειμένου να ληφθεί η σχετική απόφαση για τον
ορισμό της ποινής. Η «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης» θα πρέπει να αναγράφει κατ’
ελάχιστον:
α) Τα προς εξατομίκευση του παραβάτη απαιτούμενα στοιχεία ταυτότητας
β) Το χρόνο και τον τόπο τέλεσης της παράβασης
γ) Συνοπτική αναφορά της τελεσθείσας παράβασης και μνεία της διάταξης ή των διατάξεων
του Κανονισμού που παραβιάζονται
17.3. Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης υπογράφεται από τον υδρονομέα, τον αρμόδιο
προϊστάμενο Τμήματος και τον παραβάτη εφόσον την αποδέχεται. Σε περίπτωση άρνησης
του παραβάτη, αναφέρεται ο λόγος της άρνησης υπογραφής στην Πράξη Βεβαίωσης
Παράβασης.
17.4. Από το τριπλότυπο της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, το πρώτο φύλλο επιδίδεται
στον παραβάτη με αποδεικτικό, το δεύτερο διαβιβάζεται στο Οικονομικό Τμήμα του Ο.Α.Κ.
Α.Ε. με εισήγηση για την έκδοση απόφασης του ΔΣ περί επιβολής του και το τρίτο
παραμένει στο στέλεχος.
17.5. Οι ενστάσεις των παραβατών εφόσον αμφισβητείται η αποδιδόμενη παράβαση και το
επιβληθέν πρόστιμο, γίνονται δεκτές έως 15 ημέρες μετά την κοινοποίηση της παράβασης
πριν την οριστική βεβαίωση. Αρμόδια όργανα για την εξέτασή τους είναι το αρμόδιο Τμήμα
και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Κ. Α.Ε.. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν
μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο.
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Άρθρο 18
ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
18.1. Ο παρών Κανονισμός, αποτελούμενος από δεκαοχτώ (18) άρθρα τίθεται σε ισχύ από
την επομένη της ψήφισής του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Κ. Α.Ε.. Κάθε
προηγούμενη σχετική απόφαση καταργείται.
18.2. Επιτρέπεται κάθε τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού με συμπλήρωση ή
κατάργηση διατάξεων του μόνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Κ.
Α.Ε. και κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών
Έργων.
18.3. Ζητήματα που δεν καλύπτονται από το παρόντα Κανονισμό θα αντιμετωπίζονται με
ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Κ. Α.Ε. μετά από εισήγηση του
Τμήματος Διαχείρισης Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε..

Ο Κανονισμός αυτός ψηφίστηκε και εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της υπ’ αρ.02/ 2019,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1406/07.02.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ο.Α.Κ. Α.Ε.
η
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