S'.
-ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 3SS1/5S «περί 'Εργων
’Εγγείων Βελτιώσεων», ώς έτροποπσιήθη μεταγενεστέρως».
Ποός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
1. Ό ορθός προγραμματισμός καί ή άρτια μελέτη καί
κατασκευή τών εγγειοβελτιωτικών έργων αποτελεί βεβαίως
κυρίαν επιδίωξιν της Κυβερνήσεως καί τά έργα ταϋτα κατα
λαμβάνουν δεσπόζουσαν θέσιν εις τον προϋπολογισμόν Δημο
σίων ’Επενδύσεων.
Ή ταχεία καί πλήρης άξιοποίησις όμως τών έργων.τού
των, έκ της οποίας έξαρταται έν πολλοϊς ή έπιδιωκομένη
αΰξησις καί άναδιάρθρωσις τής αγροτικής παραγωγής τής
Χώρας, παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα τόσον οργανωτι
κής όσον καί οίκονοικής φύσεως,' η επιλυσις τών οποίων
τυγχάνει επιτακτική καί επείγουσα έν δ'ψει μάλιστα τής
έπιδιωκομένης εισόδου τής Χώρας μας ώς ισοτίμου μέλους
τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος.
Τά ώς άνω προβλήματα άφοροϋν εις τήν καλήν συντήρησιν
καί λειτουργίαν τών εγγειοβελτιωτικών έργων, ώς καί τήν
ένδεδειγμένην όργάνωσιν καί έπάνδρωσιν τών φορέων διοικήσεως τούτων,-ήτοτ τών- Γενικών ’Οργανισμών Εγγείων
Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) καί Τοπικών ’Οργανισμών Εγγείων
Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) ώς καί- τής νόμω άρμοδίας διά τήν
έπίβλεψιν, παρακολούθησιν καί ύποβοήθησιν τοϋ έργου τών
ώς άνω ’Οργανισμών 'Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων
(Υ.Ε.Β.) τοϋ Ύπ. Γεωργίας.
2. Κατά τήν περίοδον τής δικτακτορίας, ενώ διετέθησαν
σημαντικά κεφάλαια διά τήν κατασκευήν εγγειοβελτιωτικών
έργων, ούδέν ούσιαστικώς μέτρον έλήφθη διά τήν άξιοποίησιν αυτών, καί μάλιστα καθ’ όν χρόνον ήρχισαν νά άποδίδωνται εις τήν έκμετάλλευσιν σημαντικώτατα προγραμματισθέντα καί κατασκευασθέντα έν πολλοϊς υπό τών πρό τής
'δικτατορίας δημοκρατικών Κυβερνήσεων.
.
Τουναντίον μάλιστα ή δικτατορία, διά τής κάταργήσεως
τοϋ δημοκρατικού τρόπου έκλογής τών Διοικήσεων τών
’Οργανισμών ’Εγγείων Βελτιώσεων, τής μή παροχής οικο
νομικής ένισχύσεως εις αύτούς διά τήν άντιμετώπισιν τών
δα πανών λειτουργίας καί συντηρήσεως τών έργων κατά τήν
άρχικήν περίοδον άναπτύξεως τών περιοχών τών έργων,
ώς προέβλεπε σχετική διάταξις τοϋ Ν.Δ. 3881/58 «περί
έργων έγγειων βελτιώσεων» τήν οποίαν κατήργησε διά τοϋ
Ν.Δ. 1277/72 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως
τοϋ Ν.Δ. 3881/58» έν συνδυασμώ καί μέ τήν άποδιοργάνωσιν
τής 'Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων, έδημιούργησεν όξύτατα προβλήματα συντηρήσεως καί λειτουργίας τών έργων,
τά όποια θέτουν έν κινδύνω τήν όλην προσπάθειαν τοϋ Κρά
τους είς τον ζωτικόν τούτον τομέα.
Πλείστων όσων -έργων ή συντήρησις είναι ή έλλιπής ή
καί άνύπαρκτος καί χρήζουν μερικής άνακατασκευής. Είς
άλλας περιπτώσεις ή μεγάλη έπιβάρυνσις τών γεωργών
μέ τάς άπαιτουμένας δαπάνας συντηρήσεως καί λειτουργίας
τών έργων αποτελεί άντικίνητρον διά τήν ταχείαν άξιοποίησιν αυτών.
»
Τό παρόν σχέδιον Νόμου αποβλέπει είς τήν έπίλυσιν τών
ώς ανω προβλημάτων καί τήν συμπλήρωσιν ή τροποποίησιν
τών διατάξεων τοϋ ν.δ. 3881/58 «περί έργων έγγειων βελ
τιώσεων» καί τήν προσαρμογήν τής νομοθεσίας είς τάς σημερινάς άνάγκας βάσει τής μέχρι τοϋδε κτηθείσης πείρας.
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4. Διά τής περιπτώσεως (α) τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 2
τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου άντικαθίσταται ή παράγρ.
1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ ν.δ. 1277/72, ούτως ώστε νά βαρύνουν τό
Δημόσιον ούχί μόνον αί δαπάναι συντηρήσεως τών έργων,
περί ών αναφέρουν αί παράγρ. 1 καί 2 τοϋ άρθρου 1 τοϋ
ν.δ. 3881/58, άρμοδιότητος τοϋ 'Υπ. Δημ. Έργων, (μεγάλα
άντιπλημμυρικά καί προστατευτικά έργα τών χειμάρρων
καί ποταμών, ώς καί τά έπ’ αύτών φράγματα καί σοβαρά
έργα υδροληψίας καί προσαρμογής), αλλά καί αί τοιαϋται
Διοικήσεως καί Λειτουργίας αύτών, Τοϋτο είναι άπαραίτητον
διά τήν εύρυθμον λειτουργίαν καί ασφάλειαν τών έν λόγω
έργων, αφόρα δε κυρίως τήν πρόσληψιν τοϋ άναγκαιοϋντος προς τοϋτο προσωπικοΰ χειοισμοϋ καί φυλάξεως τών
έργων.
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5. Διά τής περιπτώσεως (β) τής παραγράφου 1 καί
τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 2 άντικαθίσταται τό
άρθρον 5 τοϋ ν.δ. 1277/72 καί θεσπίζονται διατάξεις διά
τών όποιων προβλέπεται ή συμμετοχή τοϋ Δημοσίου εις
τάς δαπάνας διοικήσεως, λειτουργίας καί συντηρήσεως
διά τάς κάτωθι περιπτώσεις, αίτινες δεν ποοεβλέφθησαν είς
τό 'ν.δ. 1277/72.
α. Αί κατά τήν διάρκειαν κατασκευής τών έργων καί μέχρις άποπερατώσεως αύτών, συμπεριλαμβανομένων καί τών
δαπανών προμήθειας τοϋ άναγκαιοΰντος μηχανικοϋ έξοπλισμοΰ συντηρήσεως τών έργων, δστις θεωρείται άπαραίτητος
διά τήν καλήν συντήρησιν αύτών καί είς τό μέλλον.
Τοϋτο καθίσταται άναγκαίον, διότι ή κατασκευή τών συλ
λογικών εγγειοβελτιωτικών έργων διαρκεΐ έπί σειράν έτών
κατά τήν διάρκειαν τών όποιων τά έργα καί ιδίως τό στραγ
γιστικόν καί οδικόν δίκτυον έχουν άνάγκην συντηρήσεως,
ώς καί άποκαταστάσεως τυχόν ζημιών ή φθορών, ύπάρχει δέ
κίνδυνος έν έναντία περιπτώσει ή νά καταστραφοϋν ταϋτα
κατά τήν διάρκειαν κατασκευής τοϋ όλου έργου, ή έφ’ όσον
μείνουν άσυντήρητα νά μή είναι δυνατόν νά λειτουργήσουν,
όταν τό έργον θά έχη'περατωθή.
β. Μέρος τών δαπανών τών βασικών έργων (φράγματα,
μεγάλα άντλιοστάσια, προσαγωγοί διώρυγες κ.λπ.) μεγάλων,
περιοχών, αίτινες αντιστοιχούν ξίς τάς έκτάσεις έπί τών
όποιων δέν έχουν άκόμη δι’ οίονδήποτε λόγον κατασεκυασθή ή τεθή έν λειτουργία τά έπί μέρους έργα. Τοϋτο είναι
άναγκαίον διότι δέν είναι δυνατόν νά έπιβαρύνωνται διά τών
μεγάλων συνήθως δαπανών διοικήσεως, λειτουργίας καί συν
τηρήσεως τών βασικών έργων, τά όποια έξυπηρετοϋν τήν
μείζονα περιοχήν, λειτουργοϋντα ήδη έργα έπί μέρους περιο
χών, καθ’ ότι έπιβάρυνσις τών παραγωγών τών ώφελουμέ
νων έκ τών έργων τούτων θά είναι δυσβάστακτος.
γ. Αί πάσης φύσεως δαπάναι αί άφορρώσαι άποδοχάς
τεχνικού προσωπικού προσλαμβανόμενου ύπό τών Γενικών
’Οργανισμών Έγγ. Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ), κατά τάς δια
τάξεις τοϋ άρθρου 5 παρ. ιβ τοϋ ν.δ. 1277/72, έπεκτείνονται.
καί είς όλους τούς ’Οργανισμούς Έγγ. Βελτιώσεων (ΟΕΒ),
διότι ύφίστανται πολλοί Τοπικοί ’Οργανισμοί Έγγ. Βελ
τιώσεων (ΤΟΕΒ) μή ύπαγόμενοι είς τούς ΓΟΕΒ, οίτινες
όμως διοικούν σοβαρά έργα μεγάλης έκτάσεως καί δέον νά
τύχουν, ώς έκ τούτου, ίσης μεταχειρίσεως μέ τούς ΓΟΕΒ.

δ. Μέρος τών πραγματοποιούμενων δαπανών λειτουργούντων ήδη έργων Α καί Β τάξεως καί κατά τήν διάρκειαν
άναπτύξεως αύτών, ώς αύτη καθορίζεται διά τοϋ άρθρ. 11
τοϋ ν.δ. 3881/58. Δια τοϋ άνωτέρω ν.δ. καί είδικώτερον
τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 6 προεβλέπετο ή δυνατότης έπιβα3.
Διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου ρύνσεως τοϋ Δημοσίου μέ δαπάνας διοικήσεως, λειτουργίας
καί συντηρήσεως έργων ή αυτοτελών τμημάτων αύτών μετά
καθορίζεται, ότι αί δαπάναι, διοικήσεως λειτουργίας καί συν
τηρήσεως τών εγγειοβελτιωτικών έργων βαρύνουν τούς τήν άποπεράτωσίν των καί κατά τήν περίοδον άναπτύξεως
ώφελουμένους, ώς προβλέπεται καί είς τά ν.δ. 3881/58 καί τών έργων, τής όποιας ή διάρκεια καθορίζεται βάσει τοϋ
άρθρ. 11 τοϋ αύτοϋ ν.δ. μέχρις 6 έτη διά τά άοδευτικά καί 3
1277/72, έκτός τών περΐ7ττώσεων τών άναφερομένων είς τό
διά
τά λοιπά έργα.
.
άρθρον 2. ’Επίσης καθορίζεται ότι ή κατανομή τών άνωτέρω
δαπανών μεταξύ τών ώφελουμένων ένεργεΐται υπό τών οι
κείων ΟΕΒ βάσει γενικών ή ειδικών άποφάσεων τοϋ 'Υπουροϋ Γεωργίας καί τούτο διά τήν δικαιοτέραν κατανομήν αύ*^ών.
'
·

'Η άνωτέρω παράγραφος 4 τοϋ άρθρου 6 ν.δ. 3881/58
κατηργήθη διά τής γενικής διατάξεως τοϋ άρθρου 13 τοϋ
ν.δ. 1277/72. Ή κατάργησις αύτη είχεν ώς άποτέλεσμα τήν
μή συμμετοχήν τοϋ Δημοσίου είς τάς έν λόγω δαπάνας τών

άποπερατωθέντων έργων, κατά τα πρώτα έτη της λειτουρ
γίας των κατά' την διάρκειαν των όποιων τό ποσοστόν της
άρδευομένης έκτάσεώς καί γενικώτερον της χρησιμοποιή-"
σεως τοϋ έργου είναι μικρόν και ως έκ τούτου ή έπιβάρυνσις
των παραγωγών μεγάλη. Τούτο είχεν ώς άποτέλεσμα εν
τόνους διαμαρτυρίας αυτών, μή έκτέλεσιν τών άπαραιτήτων
έργασιών’ συντηρήσεως μέ κίνδυνον καταστροφής τών έργων
καί άνάσχεσιν τής άξιοποιήσεως αυτών.
Τό γεγονός τοϋτο κατέστη έντονώτερον μετά την άποπεράτωσιν τών κατασκευασθέντων ΰπό τοϋ Κράτους μεγάλων
συλλογικών έργων άρδεύσεως διά καταιονισμού, τών όποιων
αί δαπάναι διοικήσεως, λειτουργίας καί συντηρήσεως είναι
λίαν ΰψηλαί, λόγω τής λειτουργίας πολλών άντλιοστασίων καί
τής καταναλώσεώς ηλεκτρικής ένεργείας, τής όποίαςή τιμή
ηύξήθη^ σημαντικώς τελευταίως μέ άποτέλεσμα ύπέρογκον
έπιβάρυνσιν τών χρησιμοποιούνταν κατα τα πρώτα έτη τό
έργον παραγωγών. '
„
ε. ΙΤρός τούτοις διά τής παραγ. 3 τοϋ ύπ’ δψιν άρθρου 2
προβλέπεται, ότι αί δαπάναι αί άναφερόμεναι είς τάς περι
πτώσεις (β) καί (γ) τής παραγρ. 2 διά την διοίκησιν, λει
τουργίαν καί συιτήρησιν τών έργων, ώς καί ή άξια τοϋ τυχόν
μεταβιβαζόμενου είς τούς ’Οργανισμούς Έγγ. Βελτιώσεων
μηχανικού έξοπλισμοϋ συντηρήσεως τών έργων, τής περιπτώσεως (β) παραγ. 1 τοϋ αύτοΰ άρθρου, δέν δύνανται νά^
ύπερβοϋν συνολικώς τό 3 % τής .ολικής δαπάνης κατασκευής
τών έργων, ή προκειμένου περί έργων παραμεθορίων περιο' χών 5 %, ήτοι έτέθη ένα δριον διά νά μή έπιβαρυνθή ύπερμέτρως τό Δημόσιον μέ τάς έν λόγω δαπάνας. Αί αύταί
δαπάναι μετά τών άντιστοίχων τοιούτων τής περιπτώσεως
(α) τής παραγρ. 2 τοϋ άοθρ. 2 καί της παρ. 1 τοϋ άρθρ. 9
δέν δύνανται νά ύπερβοϋν έτησίως τό 2 % τοϋ συνόλου τών
διατιθέμενων πιστώσεων διά κατασκευήν έγγ. έργων τοϋ
προγράμματος Δημοσίων ’Επενδύσεων τών 'Υπουργείων
Γεωργίας καί Δημ. “Έργων καί τοϋτο διά νά καθορίζωνται
επακριβώς αί διατιθέμεναι έτησίως προς τον σκοπόν τούτον
πιστώσεις καί διά νά άποφευχθή ή διόγκωσις αύτών εις βάφος τών διατιθεμένων τοιούτων διά κατασκευάς έργων.
. 6. Διά τοϋ άρθρου 3 άντικαθίσταται. τό άρθρον 6 τοϋ
ν.δ. 1277/72, τό ; όποιον ήτο. εντελώς άόριστον καί καθορί^
ζονται ειδικώτερον τά άντικείμενα τών Π.Δ. διά τών οποίων
θά έπιτευχθή ή καλυτέρα τεχνική όργάνωσις τής λειτουρ
γίας καί συντηρήσεως τών έργων.
Ειδικώτερον διά τών ώς άνω Π.Δ. παρέχεται ή εύχέρεια
καθορισμού ειδικών προσόντων διά τό τεχνικόν προσωπικόν
έπιβλέψεως καί χειρισμού τών αντλιοστασίων άρδεύσεως καί
στραγγίσεως, διότι βάσει τής κειμένης νομοθεσίας είναι έκ
τών πραγμάτων άδύνατος ή έξεύρεσις τοϋ προβλεπομένου
ύπ’ αύτής προσωπικού, άλλά καί άδύνατος ή σχετική έπιβάουνσις τών γεωργών μέ τήν μισθοδοσίαν τούτου.
7. Τό άρθρον 4 άναφέρεται είς τον τρόπον έκτελέσεως τών
έργασιών λειτουργίας καί συντηρήσεως, ώς καί είς τήν δια
δικασίαν, ή οποία πρέπει νά άκολουΟηθή διά τήν άπρόσκοπτον έκτέλεσιν αύτών, είτε ύπό τής Υπηρεσίας Έγγ. Βελ
τιώσεων, είτε ύπό τών ΟΕΒ., είτε δι’ έργολαβιών.
8. Διά τού άρθρου 5 συμπληροϋνται αί παρ. 2 καί 3 τοϋ
άρθρου 4 τοϋ ν.δ. 1277/72 διά τών οποίων καθορίζεται ή
διαδ ικασία είσπράξεως τών εισφορών τών ώφελουμένων
μεσω τής ΛΤΕ, ούτως ώστε νά φέρωνται είς πίστωσιν τών οι
κείων ΓΟΕΒ άπ’ ευθείας ύπό τής ΑΤΕ τά άναλογοϋντα είς
αύτούς ποσά έκ τών εισφορών τών ύπ’ αύτούς ΤΟΕΒ, διότι
ωρισμένοι έξ αύτών καθυστερούν την καταβολήν τούτων είς
τούς ΓΟΕΒ μέ άποτέλεσμα οικονομική άδυναμίαν καί δυ
σχέρειαν έκτελέσεως τοϋ άνατεθέντος είς αύτούς έργου.
9. Τό άρθρον 6 συμπληρώνει τό άρθρον 12 τοϋ ν.δ.
3881/58, ούτως ώστε ή εύθύνη διοικήσεως, λειτουργίας καί
συντηρήσεως ’Αντλιοστασίων έγκατεστημένων είς περιοχάς
έργων Β' τάξεως, ήτις ανήκει είς τούς ΤΟΕΒ νά δύναται
ν’ άνατεθή είς τούς οικείους ΓΟΕΒ, έπί σκοπώ καλυτέρας
τεχνικής παρακολοοθήσεως ή καί ύποβιβασμοϋ τοϋ κόστους.
Προς τούτοις διά τοϋ ίδιου άρθρου διευκρινίζεται, ότι οί

’Οργανισμού ’Εγγείων Βελτιώσεων τυγχάνουν κοινής ώφέλείας, δεδομένου ότι ούτοι διοικούν έργα κοινής' ώφελείας,
ώς είναι τά έγγειοβελτιωτικά έργα.
10. Διά τοϋ άρθρου 7, τό όποιον συμπληρώνει τό σχετικόν
άρθρον 39 τοϋ ν.δ. 3881/58, παρέχεται ή δυνατότης μή διώξεως τών προκαλεσάντων ζημίας είς τά έργα, έφ’ όσον ούτοι άποκαταστήσουν ταύτας έντός τακτής προθεσμίας.
11. Διά τοϋ άρθρου 9 άντιμετωπίζονται αί δαπάναι συ
στάσεως καί όργανώσεως τών διοικούντων τά έργα Α' τά
ξεως (μεγάλα φράγματα, προσαγωγοί διώρυγες, συλλεκτήρες κ.λπ.) Γενικών ’Οργανισμών ’Εγγείων Βελτιώσεων
(ΓΟΕΒ), δεδομένου ότι άπό τής κατασκευής καί θέσεώς είς
λειτουργίαν' τών έργων αύτών, άτινα προηγούνται πάντων
τών λοιπών, μέχρις όλοκληρώσεως τής κατασκευής τών
ύπολοίπων έργων, (άρδευτικά δίκτυα κλπ.), δι’ ών έπέρχεται ή άξιοποίησις μιας περιοχής,παρέρχεται ικανόν χρονικόν
διάστημα κατά τό όποιον οι ΓΟΕΒ στερούνται πόρων',
μή δυνάμενοι νά έπιβάλλόυν εισφοράς έκ: τοϋ λόγου,
ότι δέν ύφίστανται είσέτι ώφελούμενοι παραγωγοί.
12. Τέλος διά τοϋ άρθρου 10 έπαναφέρονται έν ίσχύι
αί διατάξεις αί άφορώσαι είς τήν σύνθεσιν καί συγκρότησιν
τοϋ Δ.Σ. τοϋ-’Αρδευτικού ’Οργανισμού Στυμφαλίας - ’Α
σωπού Κορινθίας (Α.Ο.Σ.Α.Κ.), αϊτινες είχον καταργηθή
διά τοϋ α.ν. 4/67 πρός άποκατάστασιν τής νομιμότητος είς
τήν Διοίκησιν τού ’Οργανισμού καί τήν έπίτευξιν εύρυθμου
λειτουργίας αύτοΰ.
,f'
1
- _.
Ταϋτα σκοποϋνται διά- τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου, τό
όποιον έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ δψιν ύμών πρός ψήφισιν. ·
■
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Έν Άθήναις τη 6 Μαίου Γ.. 76 ΟΙ Υπουργοί"
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1.
Διά τοϋ άρθρου 6 του ύπ’ δψιν νομοσχεδίου συριπλη-ροϋνταί αί κάτωθι διατάξεις τοϋ ν.δ. 3S81/1958
α) Ή παράγρ. 1 τοϋ άρθρου 12 έχουσα ώς άκολούθως :
«Είς τάς περιοχάς ένθα έξετελέσθησαν, έκτελοϋνται καί
έκτελεσθήσονται έργα έγγειων βελτιώσεων Α' καί Β' τά
ξεως, χρηματοδοτήσει τοϋ Κράτους ή μή, συνιστώνται κατά
τάς διατάξεις τοϋ παρόντος ’Οργανισμοί Έγγειων Βελτιώ
σεων (Ο.Ε.Β.), διακρινόμενοι είς Τοπικούς ’Οργανισμούς
Έγγειων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) καί είς Γενικούς (Γ.Ο.Ε.
Β.), οίτινες άποτελοϋν άπό τής ισχύος τοϋ παρόντος τά
ύπεύθυνα όργανα διά τήν έκπλήρωσιν τών έν τώ έπομένω
άρθρω σκοπών, άποκλειομένης έφ’ έξής τής διά τούς αύτούς
σκοπούς συστάσεως ’Οργανισμών έτέρας μορφής».
β) Ή παράγρ. 2 τοϋ άρθρου 12 έχουσα ώς άκολούθως :
«Έκ τούτων οί Τ.Ο.Ε.Β. συνιστώνται δι’ έργα έγγειων
βελτιώσεων Β' τάξεως καί οί Γ.Ο.Ε.Β. κατ’ αρχήν προκει
μένου περί έργων έγγειων βελτιώσεων Α' τάξεως, δύνανται
όμως νά έχουν άρμοδιότητα καί έπί έργων Β' τάξεως εύρισκομένων έντός τής περιοχής έργων Α' τάξεως καί μέχρι
τής συστάσεως Τ.Ο.Ε.Β.»
2.
Διά τοϋ άρθρου 7 τοϋ νομοσχεδίου συμπληροϋται τό
άρθρον 39 έχον ώς άκολούθως :
«"Αρθρον 39.
t
Ποιναί.
1.
"Οστις φθείρει ή καθ’ οίονδήποτε τρόπον βλάπτει τά
<ατά τον παρόντα νόμον έργα έγγειων βελτιώσεων, ώς καί
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τάς έξυπηρετούσχς; τά έργα ταϋτα ή τούς διοικοϋντας χυτά
’Εγγείων Βελτιώσεων, διά τής χρησιμοποιήσεως μηχανη
Όενανισμού: ή Υπηρεσίας κατχσκευάς καί έγκχτχστάσεις
μάτων της, δαπάναις τοϋ παραβάτου.
παντός είδους, οδούς, κτίρια, δενδροφυτείας, καλλιέργειας,
Επίσης, κατά τδν αύτδν τρόπον, δύναται νά διαταχθή ή
μηχανήματα κλπ. τιμωρείται κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου αχρήστευσις υπαρχόντων φρεάτων, έξ ών γίνεται άντλησις
382 τοϋ Ποινικού Κώδικος.
κατά παράβασιν τών έπιβαλλομένων περιορισμών. Έν περι2. 'Ο προβάλλων άντίστχσιν ή δυσχερείχς εις τήν μελέπτώσει, καθ’ ήν ή άντλησις τοϋ ύδατος γίνεται δι’ ήλεκτροκιττν, έκτέλεσιν, συντήρησιν καί λειτουργίαν των έργων εγ
νήτων μηχανημάτων, ή παρέχουσα ήλεκτρικόν ρεΰμα έπιγείων βελτιώσεων τιμωρείται κατά τχς διατάξεις τοϋ άρθρου χείρησις. ύποχρεοϋται, όπως διακόψη τήν παροχήν τοϋ ρεύ
ματος, άμα τη κοινοποιήσει τής έπιβα/λούσης τούς πε
293 τοϋ Ποινικού Κωδικός.
ριορισμούς άποφάσεως, άλλως, τήν διακοπήν τοϋ ρεύματος
3. α) Έάν.έκ των κατά τάς παραγράφους 1 καί 2 πρά
ξεων έπέλθη διχτάραξις τής ροής των ύδάτων, έξ ής προε- ένεργεί ή άρμοδία ’Αστυνομική ’Αρχή.
κλήθησαν ζημίαι εις τά έργα, είτε εις τα κτήματα τρίτων, ή,
Κατά τής άποφάσεως τοϋ Νομάρχου δύναται νά άσκηθή
- εάν οπωσδήποτε έπήλθον ζημίαι, επιβάλλεται ποινή φυλα- προσφυγή ένώπιον τοϋ Υφυπουργού, Προϊσταμένου τής οί-,
κίσεως τούλάχιστον δύο έτών.
κείας Περιφερειακής Διοικήσεως, έντδς άποκλειστικής
β) Ό έξ άμελείας γενόμενος υπαίτιος των κατά το προη ^προθεσμίας τριάκοντα (30) ήμερών άπδ τής κοινοποιήσεως,
γούμενου έδάφtov παραβάσεων τιμωρείται διά ποινής φυλα- ή άλλως άφ’ ής έλαβε γνώσιν ό ένδιαφερόμενος. Έπί τής
κίσεως μέχρι τριών μηνών.
προσφυγής άποφαίνεται ύποχρεωτικώς, ό οικείος 'Υφυ
πουργός, έντδς εξήκοντα (60) ήμερών άπδ τής καταθέσεως
4. Οί κατά τδ παρόν άρθρον άποδεικνυόμενοι ένοχοι κατα
δικάζονται εις την καταβολήν άποζημιώσεως προς κάλυψιν ταύτης.
γ) Έπί άνορύξεως φρεάτων κοινών ή άρτεσιανών, κατά
πάσης δαπάνης άναγκαιούσης διά τήν έπανόρθωσιν τής φθο
παράβασιν των έπιβληθέντων κατά τήν παρ. 6 τοϋ άρθρου
ράς ή βλάβης, ως καί πάσης ζημίας προκληθείσης έκ τής
38 τού'Ν.Δ. 3881/1958, ώς~αΰτη τροποποιηθεϊσα ισχύει, δι’
^ κολασίμου'πράξεως αύτών."-~
“· .
”
'
άποφάσεων περιορισμών, πλήν έκείνουν περί τοϋ είδους
5. Τά κατά το παρόν άρθρον άδικήματα εΐσάγονται ένώκαί τής έκτάσεως τών καλλιεργειών, συνυπεύθυνοι μετά τοϋ
πιον τοϋ άρμοδίου Δικαστηρίου δι* απ’ εύθείας κλήσεως, άνευ
ιδιοκτήτου
τοϋ κτήματος θεωρούνται δί έργολάβοι τοϋ έκτεξ προανακρίσεως ή άλλ.ης τίνος προδικασίας καί έκδικάζονται
έντδς διμήνου άπδ τής υποβολής τής μηνύσεως ή έγκλήσεως.' λουμένου έργου, ώς καί οί ίδιοκτήται τών γεωτρυπάνων,
τιμωρούμενοι μέ τάς αΰτάς, ώς άνω, ποινάς.
—'
3.
Κατά τήν έκδίκασιν τών κατά τδ παρδν άρθρον αδι
δ) *Η βεβαίωσις τών παραβάσεων γίνεται μετ’ έπιτόπιον
κημάτων οί διοικοϋντες τά έργα καί τά ΰδατα ’Οργανισμοί, .
- διά τών κατά νόμον έκπροσώπων τούτων ή τδ Δημόσιον, ώς αύτοψίαν, διά πρωτοκόλλου, συντασσομένου ύπδ τεχνικού
καί πας έχων έννομον συμφέρον, δύνανται τδ πρώτον καί υπαλλήλου τής άρμοδίας Δ/νσεως Γεωργίας καί τής Υπη
έπ’ άκροατηρίου νά παραστοϋν ώς πολιτικώς ένάγοντες άνευ · ρεσίας ’Αγροφυλακής, όριζομένων ύπδ τσϋ Νομάρχου. *
Έν τώ πρωτοκολλώ τούτω, συντασσομένω είς διπλοϋν βεοΰδεμιας άλλης προδικασίας καί νά προβάλλουν τάς πολιτικάς
βαιοϋται, ήτιολογημένως, ή γενομένη παράβασις καί δ πα
αυτών απαιτήσεις κατά τά έν παραγράφω 4 οριζόμενα.
ραβάτης, άντίγραφον δέ αύτοϋ, άποστελλόμενον είς τδν Εισαγ
-'■>'· Τήν πολιτικήν άγωγήν δύναΐαι νά άσκήση καί ό Είσαγγελεύς κατ’ αναλογίαν τών δριζομένων εις τδ άρθρον 70 γελέα, έχει τήν κατά τδ άρθρον 152 τής Ποινικής Δικονομίας
Εσχύν, άποτελοϋν άπόδειξιν .περί τής διαπραχθείσης πρά. τού Κώδικος Ποινικής Δικονομίας κατόπιν εγγράφου είδοποιήσεως τής άρμοδίας Υπηρεσίας ή τού ’Οργανισμού, έν ξεως καί τοϋ παραβάτου, μέχρις έναντίας άποδείξεως. ,
ή, θά άναφέρωνται αί πολίτικα! αξιώσεις τού ζημιωθέντος. ~
ε) Αί δαπάναι διά πάσας τάς άπαιτουμένας, κατά τ’ άνωΈπι τών πολιτικών τούτων απαιτήσεων τδ άρμόδιον τέρω έργασίας, ώς καί διά τά οδοιπορικά έξοδα τών ύπαλΠοινικόν Δικαστηρίου άποφαίνεται ύποχρεωτικώς,- δεχό- ’ λήλων, καταβάλλονται έξ ειδικής πιστώσεως, άναγραφο’μέμεν ον ή άπορρίπτον ταύτας καί μή δυνάμενον νά παραπέμψη νηςείς τδν έτήσιον προϋπολογισμόν τοϋ 'Υπουργείου Εθνικής
εις τά πολιτικά δικαστήρια.
Οικονομίας, ('Υπηρεσία Έγγειων Βελτιώσεων) καί είσ7. Πάσα κατά τδ παρδν άρθρον φθορά, βλάβη ή ζημία πράττονται, άκολούθως,' άπδ τδν παραβάτην, κατά τάς «περί
βεβαιοϋται διά πρωτοκόλλου συντασσομένου παρ’ άρμοδίου εΐσπράξεως Δημοσίων Έσόδων διατάξεις».
ύπαλλήλου καί έχοντος τήν κατά τδ άρθρον 152 τοϋ Κώδι
3.
Διά τοϋ άρθρου 10 τοϋ νομοσχεδίου έπαναφέρονται έν
κος Ποινικής Δικονομίας αποδεικτικήν δύναμιν.
Εσχύι αί διατάξεις τοϋ άπδ 20 ’Ιανουάριου 1958 β.δ. έχον
8. Έν περιπτώσει καταδικαστικής άποφάσεως, ή έπιδι- τος ώς άκολούθως :
κασθεΐσα άποζημίωσις εισπράττεται υπέρ τοϋ δικαιούχου
«Περί καθορισμού συνθέσεως καί τρόπου έκλογής Διοικη
.κατά τάς διατάξεις περί εΐσπράξεως δημοσίων έσόδων». ·
τικού Συμβουλίου ’Αρδευτικού ’Οργανισμού Στυμφαλίας Δ? 9. (Ώς αΰτη άντικατεστάθη δι’ άρθρου 11 τοϋ ν.δ. 1277/
Άσωποΰ Κορινθίας, ώς καί Εκτελεστικών Τοπικών Επι
.1972)·
.
τροπών αύτοϋ.
- .
-ύ·«α) Επιφυλασσόμενων τών ορισμών τών παρ. 1-4 τοϋ
ΠΑΥΑΟΣ
-παρόντος άρθρου, ή παράβασις τών διατάξεων τοϋ άρθρου
ΒΑΣΙΛΕΥΣ'ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
38, ώς καί τών κατ’ έξουσιοδότησιν τής παρ. 6 τοϋ αύτοϋ
Έχοντες ύπ’ δψει : τάς διατάξεις τών άρθρων 2 καί 5
άρθρου, ώς αϋτη τροποποιηθεϊσα Ισχύει, έκδοθεισών ή έ’κδιτοϋ Νόμου 3704/57 «περί κυρώσεως καί τροποποιήσεως
δομένων αποφάσεων καί δημοσιευόμενων διά τής Εφημε
ρίδας τής Κυβερνήσεως, δι’ ών έπιβάλλονται περιορισμοί, . τής ύπ’ άριθ. 158/1.2.56 πράξεως τοϋ 'Υπουργικού Συμβου
Τιμωρείται διά πρινής φυλακίσεως μέχρις 6 μηνών ή διά λίου καί τήν ύπ’ άριθ. 704/57 γνωμοδότησήν τοϋ Συμβουλίου
Επικράτειας, προτάσει τοϋ 'Ημετέρου έπί τής Γεωργίας
χρηματικής ποινής μέχρις 20.000 δραχ., διαφυλασσομένης,
'Υπουργού, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν :
κατα τά λοιπά, τής έφαρμογής τών διατάξεων τών παρα
γράφων 5, 6, 7 καί 8 τοϋ παρόντος άρθρου ώς καί δικαιώ
Άρθρον 1.
1
ματος τοϋ ζημιωθέντος πρδς άποκατάστασιν πάσης ζημίας.
1. Ό κατά τδ άρθρον 1 τοϋ Νόμου 3704/57 συσταθείς
,β) ’Ανεξαρτήτως τοϋ κατά τδ έδάφιον α' πσινικοϋ κολασμοϋ, ό αρμόδιος Νομάρχης έχει τδ δικαίωμα νά διατάξη
μετ’ άκρόασιν τοϋ ενδιαφερομένου, τήν κατεδάφισιν ή άχρή- "
στευσιν οίουδήποτε έργου, έκτελεσθέντος κατά παράβασιν
τών έπιβληθεισών, κατ’ έφαρμογήν τοϋ άρθρου 38 τοϋ Ν.Δ·
3881/1958, άπαγορεύσεων ή περιορισμών καί έν γένει τήν
επαναφοράν τών πραγμάτων είς τήν προτέραν αύτών κατά-'
στάσιν διά τής ’Αστυνομικής ’Αρχής ή διά τής Υπηρεσίας

’Αρδευτικός ’Οργανισμός Στυμφαλίας - Άσωποΰ Κορινθίας
διοικεΐται ύπδ Συμβουλίου άπαρτιζομένου έκ :
α) τοϋ Νομάρχου Κορινθίας, ώς Προέδρου
β) τοϋ Διευθυντοϋ Γεωργίας Κορινθίας
γ) τοϋ Διοικητοΰ ’Αγροτικής ’Ασφαλείας Κορινθίας
δ) τοϋ Νομομηχανικοΰ Κορινθίας καί ^
γ .
' ε) έκ δέκα (10) αντιπροσώπων τών ενδιαφερομένων
παραγωγών, έχόντων, εί δυνατόν, πείραν περί τά άρδευτικά
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ζητήματα, έκλεγομένων μετά ίων αναπληρωτών των κατά
τά έν τοΐς έπομένοις άρθροις όριζόμενα.
Άναπληρωταί των υπηρεσιακών μελών είναι οί νόμιμοι
αυτών άναπληρωταί έκτος τοϋ Νομάρχου δν άπόντα ή
κωλυόμενου άναπληροΐ ό ’Αντιπρόεδρος τοϋ Συμβουλίου.
'Ο ’Αντιπρόεδρος τοϋ Συμβουλίου ορίζεται ύπ’ αύτοΰ.
^ατ’ croc bl τών υπηρεσιακών μελών του.
2. Τό Συμβούλιον εύρίσκεται έν άπαρτία παρισταμένων
όκτώ (8) τουλάχιστον έκ τών μελών αΰτοΰ, αί δέ άποφάσεις του λαμβάνονται κατ’ άπόλυτον πλειοψηφίαν τών πα
ρόντων με)ών του, έν ίσοψιφία νικώσης της ψήφου τοϋ Προέ
δρου.
·'■■'. Χρέη γραμματέως έκτελεϊ εις έκ τών υπαλλήλων τοϋ'
' Όργανισμοϋ, οριζόμενος μετά του άναπληρωτοϋ του ΰπό
τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου.
3. Ό Πρόεδρος τοϋ Συμβουλίου έπιμελεϊται της έκάστοτε
νομίμου συγκροτήσεων α\υτοΰ.
'

Άρθρον 2.

1. Οί Ηάτα τό άρθρον 1 άντιπρόσωποι τών παραγωγών
ορίζονται ώς άκολούθως :
α) Τέσσαρες (4) άντιπρόσωποι διά την περιφέρειαν Βό
χας ήτοι είς (1) άντιπρόσωπος διά την περιφέρειαν ’Ανα
τολικής Βόχας (Κοινότητες Λεχαίου Περιγιαλιού, 'Ασσου
καί κάτω "Ασσου), δύο (2) άντιπρόσωποι διά την περιφέ
ρειαν Κεντρικής Βόχας (Κοινότητες Ζευγολατιοΰ, Βραχατίου, Βοχάϊκον Μπολατίου, Χαλκίου, Σουληναρίου καί 'Η
ρακλείου ) καί' ε;Τς (1) αντιπρόσωπος διά την περιφέρειαν
Δυτικής Βόχας (Κοινότητες Βέλλου, Νεράντζης, Κοκκωνίου, Κρηνών, Εύαγγελιστρίας, Πουλίτσης καί Ταρσινών).
. β) Δύο (2) άντιπρόσωποι διά την περιφέρειαν Σίκυώνος
(Δήμος Σίκυώνος) Κιάτον καί Κοινότητες Σίκυώνος (Βα-·
’ σιλικοΰ), Μουλκίου, (Ιασσίου, Γονούσης, Κρυονερίου (Μα·
;.τζανιου) καί Παραδείσιου.· ■·*
■■.;.·
. τ' :
ί'ψ. γ) Δύο (2) άντιπρόσωποι διά την περιφέρειαν. Στυμφα^ λΐας έξ ών είς (1) αντιπρόσωπος διά τάς Κοινότητας ’Ανα
τολικής καί Κεντρικής Στυμφαλίας (Κοινότητες Καλλιάνων,
Μπουζίου, Στυμφαλίας Κεφαλαρίου, Άσπροκάμπού, Ψα
ριού καί εις (1) άντιπρόσωπος τής Δυτικής Στυμφαλίας
Κοινότητες Λαύκας, Καστανιάς καί Μπασιού).
δ) Εις (1) άντιπρόσωπος διά τήν περιφέρειαν Νεμέας ·
(Κοινότητες Νεμέας, Σκοτεινής, Άγ. Νικολάου, Γαλατά,
Λεοντίου, Άηδονίων, Πετριού καί Μποζικά).
ε) Είς (1) άντιπρόσωπος διά τήν περιφέρειαν Παλαιάς
καί Νέας Κόρινθου (Δήμος Κορίνθου καί Κοινότητες ’Αρ
χαίας Κορίνθου Έξομιλλίων καί Σολωμοϋ).
2. Τούς έν τώ Διοικητικώ Συμβουλίω ’Αντιπροσώπους
τών παραγωγών έκλέγουσι, μεθ’ ενός καθ’ έκαστον άναπλη
ρωτοϋ, τά έν τή παραγράφω 1 τοϋ παρόντος οικεία Δημοτικά
καί Κοινοτικά Συμβούλια, συνερχόμενα είς είδικάς έκλογικάς
συνελεύσεις, κατά τάς καθοριζομένας ομάδας ύπό τήν προε
δρίαν τοϋ αρμοδίου Εΐρηνοδίκου, μη έχοντος ψήφον.
Τών έκλογικών συνελεύσεων μετέχουσι καί οί Δήμαρχοι
μετά ψήφου.
3. Χρέη γραμματέως τής συνελεύσεως έκτελεϊ ό Γραμματεύς τοϋ Δήμου-ή τής Κοινότητος έν τώ όποίω συνέρχεται
ή συνέλευσις.
. 4. 'Η έκλογή διεξάγεται διά μυστικής ψηφοφορίας, ορι
ζόμενων δύο ψηφολεκτών, ΰπό τοϋ Προεδρεύοντος Είρηνοδίκου.
■
ν
Άρθρον 3.
1. Αί κατά τό άρθρον 2 εΐδικαί έκλογικαί συνελεύσεις
συγκροτούνται κατόπιν έγγράφου προσκλήσεως τοϋ Προέ
δρου Πρωτοδικών Κορίνθου, έπιδιδομένας διά δικαστικού
κλητήρος προς τούς άρμοδίους Δημάρχους καί Προέδρους
Κοινοτήτων, κοινοποιουμένης δέ καί προς τούς άρμοδίους
Είρηνοδίκας δέκα (10) τουλάχιστον ήμέρας προ τής καθορι- *
ζομένης δι’ έκάστην συνέλευσιν ήμερομηνίας. Δι’ έκλογικάς
συνελεύσεις τής αύτής περιφερείας προεδρευομένας ύπό τοϋ
ίδιου- Έίρηνοδικίου, ορίζεται διάφορος ημερομηνία συγκλή-

i J»

Διά τής αύτής προσκλήσεως ορίζεται' καί ό τόπος τηξ
συγκροτήσεως έκάστης Συνελεύσεως.
2.
Άμα τή έπιδόσει τής κατά τήν παράγρ. 1 πέοσκλησέόίς
οί Πρόεδροι Κοινοτήτων ή Δήμ&ρχοι ύπΟχρεοϋνται όπως
άνακοινώσωσΐ ταυ την εις τά μέλη τών παρ’ αύτοΐς Συμ
βουλίων καί την γνωστοποιήσωσιν είς τούς κατοίκους τών
οίκείων Δήμων ή Κοινοτήτων διά θυροκολλήσεως τής προσκλήσέως είς τό Δημοτικόν ή Κοινοτικόν Κατάστημα, ώς
καί είς τά Κεντρικά Καταστήματα τών εις τον Δήμον ή Κοι
νότητα ύπαγομένων Συνοικισμών, έπίσης δέ δι’ άναγνώσεως
έπ’ ’Εκκλησίας. 'Η παραμέλησις τών ύποχρεώσεων τούτων
τών Δημάρχων καί Προέδρων Κοινοτήτων θεωρείται πει
θαρχικόν παράπτωμα.
Άρθρον 4.
1. Διά την έγκυρον έκλογήν τών άντιπροσώπων τών πα
ραγωγών άπαιτεΐται ή παρουσία τών τριών τετάρτων του
λάχιστον τοϋ συνολικού άριθμοϋ τών άπαρτιζόντων τήν ειδικήν
έκλογικήν συνέλευσιν.
Μη γενομένης άπαρτίας έν τή πρώτη συνελεύσει, συνέρ
χεται νέα συνέλευσις τήν έπομένην εβδομάδα κατά τήν αύτήν
ήμέραν καί ώραν καί έν τώ αύτώ τόπω άνευ προσκλήσεως.
, Κατά τήν συνέλευσιν ταύτην αρκεί προς συγκρότησιν τής
άπαρτίας τό ήμισυ τών άπαρτιζόντων τήν είϊικήν εκλογικήν
συνέλευσιν.. ______
' .
’λ --------------- ·—.
Μή έπιτευχθείσης άπαρτίας καί κατά τήν δευτέραν συνέλευσιν συνέρχεται κατά τόν προβλεπόμενον διά τήν δευτέραν
συνέλευσιν τρόπον καί τρίτη συνέλευσις ήτις θεωρείται' ώς
εύρισκομένη έν άπαρτία παρισταμένων όσωνδήποτε μελών,
έκλέγουσα έγκύρως τούς αντιπροσώπους.
2. !Ως αντιπρόσωποι τών παραγωγών έκλέγονται οί λαμβάνοντες τό ήμισυ πλέον ενός τών ψήφων τών άπαρτιζόντων
τήν έκλογικήν συνέλευσιν. Μή έπιτυγχανομένης τής ανωτέρω
πλειοψηφίας ή έκλογή έπαναλαμβάνεται έν τή αύτή συνελεύσει. .
......
—■?'· .
ν Κατά τήν δευτέραν ταύτην ψηφοφορίαν έκλέγονται οί
σχετικώς‘πλειοψηφοΰντες.
•
Άρθρον 5.
1. Τά πρακτικά τής συνελεύσεως καί έκλογής μετά τών
ψηφοδελτίων ύποβάλλονται έντός τριών (3) ήμερών είς τόν
Πρόεδρον Πρωτοδικών Κορίνθου.
2. ’Ενστάσεις κατά τοϋ κύρους τών έκλογών ασκούνται ένώπιον τοϋ Προέδρου Πρωτοδικών,Κορίνθου, έντός άνατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ήμερών άπό τής ύποβολής είς
αυτόν τών πρακτικών έκλογής.
3. Γενομένης δεκτής έν όλω ή έν μέρει τής ένστάσεως
διατάσσεται άναλόγως έντός έπτά (7) ήμερών άπό τής
ύποβολής της, ύπό τοϋ Προέδρου Πρωτοδικών ή έπανάληψις
τής έκλογής κατά τά άρθρα 3 καί 4 τοϋ παρόντος, κατά τοϋ
κύρους τής οποίας, δεν έπιτρέπεται ένστασις.
4. Παρερχομένης απράκτου τής προθεσμίας τής παραγρ.
2 τοϋ παρόντος, τά πρακικά έκλογής καθίστανται οριστικά
καί ύποβάλλονται ύπό τοϋ Προέδρου Πρωτοδικών είς τόν
'Τπουργόν Γεωργίας, όστις, έκδίδει τήν άπόφασιν τής συγ
κροτήσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ ’Οργανισμού.
Άρθρον 6.
1. Ή παρά τώ Διοικητικώ Συμβουλίω τοϋ ’Οργανισμού
θητεία τών άντιπροσώπων τών παραγωγών, τακτικών καί
άναπληρωματικών ορίζεται τριετής, μή άποκλειομένης τής
έπανεκλογής τών αύτών προσώπων κατά τήν έπομένην τριε
τίαν.
2. Οί άντιπρόσωποι τών παραγωγών δύνανται καί προ
λήξεως τής θητείας των νά άντικατασταθώσι δι’ ετέρων
έκλεγομένων κατά τήν διαδικασίαν τών άρθρων 3 καί 4
τοϋ παρόντος, διά πράξεις άντιστρατευομένας είς τά συμ
φέροντα τοϋ ’Οργανισμού ή 3ι’ άσυγχώρητον ολιγωρίαν περί
τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των.
VH άντικατάστασις διατάσσεται δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υ
πουργού Γεωργίας έκδιδομένης μετά ήτιολογημένην πρότασιν τοϋ Νομάρχου Κορινθίας.
3. ’Εν παριπτώσει παραιτήσεως, θανάτου ή άποδημίας
αντιπροσώπου εκλέγεται εντός διμήνου έτερος άντιπρόσω-

— 5 ήος κατά τήν διαδικασίαν των άρθρων 3 και 4 τοΰ ττχρόν-

πάναι ϊιοικήσεως, λειτουργίας καί συντηρήσεως τών εγγειο
βελτιωτικών έργων:

Άρθρον 7.

α) Π ερατωδέντων έργων έφ' ών ή σχετική άρμοίιότης
κατά τάς παραγράφους 1 καί 2 τοΰ ίρδραυ 1 τοΰ ΝΑ. 3881/
1958. ανήκει αποκλειστικούς εις το Ύπουργεΐεν Δημοσίων
Έργων, καταβαλλόμενα!. ίι μεν ϊαπανχ· συντήρήίΐωί εκ
τοΰ Τακτικού Προϋπολογισμού, αί ίέ τοιαϋται ϊιοικήσεως
καί λειτουργίας εκ τού Προϋπολογισμού Δημοσίων Έπενϊΰυ
σεων.
ό) Αΐ πραγματοποιούμενα· κατά τήν περίοϊον κατασκευής
τών έργων καί μέχρις ένάρεεως τής λειτουργίας τούτων.
Εις τάς ϊαπάνας ταύτας ϊύνανται νά περιλαμβάνονται καί
αί οτ/αγκαίαι τοιαϋται ϊιά τήν προμήθειαν μηχανικού εφο
πλισμού σνντηρήσεως τών έργων, ίϋναμένοϋ νά μεταβιίάσδή έν συνεχεία εις τον οικείου ’Οργανισμόν Έγγειων Βελ
τιώσεων, ώς καί αί ϊαπάναι συντηρήσεως καί άποκαταστάσεως
φδορών ή ζημιών, πραγματοποιούμενα! καί μετά τήν μεταβίβασιν τών έργων προς λειτουργίαν, έφ’ όσον ϊΐ’ οίονδήπότε
λόγον ϊέν έγένοντο αί σχετικά! εργασία·, κατά τήν περίοδον
τής κατασκευής των.
Αί ϊαπάναι τής περιπτώσεως ταύτης βαρύνουν τό χρηματό•ϊοτούμενον- ύπό τού - προϋπολογισμού . Δημοσίων,._ Έπενϊύσεων
αντίστοιχον εργον, εντασσόμενα! εις τάς ϊαπανας -κατασκευής
αΰτοΰ;
Διά περατωδέντα καί μή έντεταγμένα εις τον ώς άνω προ
ϋπολογισμόν έργα, καταβάλλονται ϊι’ έγγραφής εις αυτόν
ειϊικοϋ κονϊυλίου.

Κατά τήν πρώτην εφαρμογήν τοΰ παρόντος ή κατά τά
άρθρα 2, 3, 4 καί 5 εκλογή τών_ αντιπροσώπων των παρα
γωγών ένεργηθήσεται εντός τον μηνος Νοεμβρίου 1958.
Μέχρι τής ημερομηνίας ταυτης ως αντιπρόσωποι των ένδια*
φερομένων παραγωγών παρα τω κατα το αρθρον 1 τοΰ ~αοόντος Διοικητικώ Συμβουλιω τοΰ Οργανισμού διορί
ζονται, δι’ άποφάσεως τοΰ 'Τπουργοϋ Γεωργίας, ol_ ίχοντες πείραν περί τά αρδευτικά εκ των ιδιωτων μελών των Γο
πικών ’Επιτροπών Άρδεύσεως και τών μελών των Διοικη
τικών Συμβουλίων τών Α.Σ.Ε.Β. τών καταργουμένων δυ
νάμει τοΰ άρθρου 1 παρ. 4 τοΰ Νόμου 3/04/57.

“Αρθρον 8
1. Διά τήν κατά περιφέρειας εφαρμογήν τών αποφάσεων
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί τήν έπί τη βάσει αυτών
έπιτόπιον διοίκησιν καί ρύθμισιν τής χρήσεως τών όδάτων
συνιστώνται πέντε (5) Έκτελεστικαί Τοπικαι Έπιτροπαί
(Ε.Τ.Ε. ),· ών ή κατά τόπον άρμοδιότης αντιστοιχεί προς
τάς έν τώ άρθρω 2 πέντε περιφερείας.
Αί Έπιτροπαί αυται~ είναι τριμέ>χΐς7'άποτελούμεναΐ έκ~
τοΰ άρμοδίου κατά τόπον ’Αγρονόμου ενός Γεωπόνου όρι*
ζομένου ύπό τής Διευθύνσεως Γεωριίας Κορινθίας καί τοΰ έν_
τώ Διοικητικώ Συμβουλιω αντιπροσώπου της οικείας περι
.
.
.·, ·
.Α φέρειας.
Είδικώς εις τάς Ε.Τ.Ε. Βόχας, Σικυώνος καί Στυμφα ίας
μετέχουσιν άνά εις (1) τών έν τώ Δ.Σ. τοΰ ’Οργανισμού
2. Επίσης ϊύνανταΓ νά βαρύνουν τό Δημόσιον, αί κάτωδι
άντιπροσώπων τών παραγωγών Βόχας, Σικυώνος καί Στυμϊάπάν-αι ϊιοικήσεως* λειτουργίας κάί συντηρήσεως!
φαλίας οριζόμενοι ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ
α) Αί άφορώσαι εις έπί μέρους βασικά έργα, έξυπηρετουντα
’Οργανισμού. .
■ -■
μειζονα περιοχήν, κατά τό ποσοστόν τό αναλογούν ειί τάς
2. Αΐ εδραι τών ’Εκτελεστικών Τοπικών ’Επιτροπών
εκτάσεις εις τάς όποιας ϊέν έχουν εΐσέτι, ϊι’ οίονοήποτε λό
ορίζονται ώς κάτωθι : ’
'■·"
; μ'
.
'
γον, κατασκευαστή ή τεδή έν λειτουργία τά έργα τά έξ'υπήα)~ Ε.Τ,Ε. Βόχας τό Βραχάτιον
‘ μ
ρετοϋντα αποκλειστικούς ταύτας,·
β) Ε.Τ.Ε. Σικυώνος τό Κιάτον
*
- .
; Λ
ί) Αί άφορώσαι εις πάίης ρύσεως άποϊοχάς, έπιϊοματά
γ) Ε.Τ.Ε. Στυμφαλίας ή Λαύκα '
καί
έν γένει 2 οπόν ας τοΰ προσλαμβανόμενου τεχνικού προσω
δ) Ε.Τ.Ε. Νεμέας ή Νεμέα
'
' ' Γ
πικού ύπό τών ’Οργανισμών Έγγειων Βελτιώσεων, τών ίϊρυοε) Ε.Τ.Ε. Κορίνθου ή Κόρινθος
μένων εις τάς περιοχάς τών έγγειοβελτιωτίχών έργων καί
Εις τον αυτόν έπί τής Γεωργίας ‘Υπουργόν άνατίθεμεν
έφ’ όσον τό στάϊιον, εις ό εύρίσκεταί ή κατασκευή καί άξιοτην δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοΰ παρόντος Διατάγματος.
ποιησις τώ*/ άτιστοίχων έργων, ϊέν έπιτρέπει τήν ϊι’ εισφο
Έν Άθήναις τή 20 ’Ιανουάριου 1958
ρών τών ωφελούμενων άντίμετώπισιν τών ϊαπανών τούτων.
ΠΑΥΑΟΣ Β'
γ) Μέρος τών· πραγματοποιούμενων πάσης φύσειος ϊαπα—

'Τ

Ό έπί τής Γεωργίας ‘Υπουργός
Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
, ·

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

·

:*.-

'

'

Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως ϊιατάςεων τοΰ Ν.Δ.
3881/58 «περί 'Εργων Έγγειων Βελτιώσεων», ώς ουτος
έτροποποιήδη μεταγενεστέρους.
>

νών ϊιοικήσεως λειτουργίας καί συντηρήσεως κατά τήν ϊιάρκειαν άναππύςεως τής περιοχής τών έργων Α' καί Β' τάξεως, ώς <τΰτη καδορ ίζεται ύπό τού άρ-λρου II τοΰ ΝΑ.
3881/58 .κοκ καδ’ δ ποσόν κατ’ έτο-ς δεν ϊΔ/ανται Αυται νά
καλυφδοϋν ύπό τών ωφελούμενων. Δι’ έργα έκτελεσδέντα εις
παραμεδορίους περιοχάς τής Χώρας, αί κατά τά ανωτέρω
ϊαπάναι ϊύναται νά καταβάλλονται καί πέραν τής περιόδου
άναπτύξεως τών αντιστοίχων περιοχών έργων.

ο) Αί δαπάνα: άποκαταστάσεως ζημιών ή προλήψεως τού
των εις τά λειτουργοϋντα έργα Α' καί Β' τάξεως, προερχό
.
μενων έκ πλημμυρών ή ές άλλης αιτίας συνιστώσης ά*/ωτέ,
ρα*/ βίαν, καδ’ ο μέρος αυται ϊέν 3ύ*/χ/ται νά καλυφδοΰν ύπό
τώ*/ ωφελούμενων.
Αί ϊαπανα·. ϊιοικήσεως, λειτουργίας και συντηρήσεως τών
εγγειοβελτιωτικών έργων, επιφυλασσόμενων τών ϊιατάςεων
Αί ίοπά/αι τών περιπτώσεων (α) έως καί (γ), ώς καί ·
αί μέχρι περατώσεως τού έργου τοιαϋται τής περιπτώσεως
τού αρδρου 2 τον παρόντος, βαρύνουν τοός ωφελούμενους, κα
(ϊ) τής παρούσης παραγράφου, βαρύνουν τό χρηματοϊοτούμεταβάλλονται 3έ ύπό τούτων, ύπό μορφήν στρεμματικών εισφο
νον ύπό τοΰ προϋπολογισμού Δημοσίων Έπενϊύσεων αντίστοιχον
ρών ·η αρδευτικών τελών ή αντιτίμου χρήσεως ΰϊατος. Ή κα
όργον, έντασσόμεναι εις τάς ϊαπά*/ας κατασκευής αύτοΰ. Διά
τανομή τών ώς άνω επιβαρύνσεων ή μέρους αυτών μεταξύ
περατωδέντα καί μή έντεταγμένα εις τον προϋπολογισμόν
τών ωφελούμενων ένεργείται ύπό τών οικείων ’Οργανισμών
Δημοσίων Έπενϊύσεων έργα, αί ϊαπάναι τών ανωτέρω περι
Έγγειων. Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), βάσει γενικών ή ειϊικών
πτώσεων (α) έως κάί (γ) καταβάλλονται εις βάρος τοΰ προαποφάσεων τοΰ Υπουργού Γεωργίας, έκϊιϊομένων μετά γνώ
μην τού Κεντρικού Γνωμοϊοτικοϋ Συμβουλίου ’Εγγειοβελτιω • υπολογισμού τούτου, ϊΓ έγγραφής εις αυτόν, είίικοϋ κονϊυλιου, αί ϊέ τοιαϋται τής περιπτώσεως (ί) έκ τοΰ Τακτικού
τικών Εργων τού ‘Υπουργείου Γεωργίας.
Προϋπολογισμού.
■·■·;:.*
'Αρδρον 2. .
3.
Αί εις τά περιπτώσεις (6) καί (γ) τής προηγούμενης
Δαπάναιβαρύνουσαι τό Δημόσιον.
παραγράφου ϊαπάναι, ώς καί ή κατά τήν περίπτωσιν (6) τής
1. Κατ’ εξαίρεσιν βαρόνου*/ τό Δημόσιον αΐκάτωδι
ϊα- .παραγράφου 1 άξια τοΰ μεταβιβαζομενου εις τούς Ο.Ε.Β.
'·
Άρδρον 1.
:
Δαπα*/αι ϊιοικήσεως, λειτουργίας καί συντηρήσεως ·
Έργων. · ·

