Κιάτο, 11 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπθτοί Καταναλωτζσ,
Οι ελάχιςτεσ βροχζσ του περαςμζνου χειμϊνα και ςε ςυνζχεια διαδοχικϊν ετϊν με το ίδιο φαινόμενο, δεν
είχαν μόνο ςαν αποτζλεςμα τθ μθδενικι αναπλιρωςθ των υδατικϊν αποκεμάτων αλλά και τθ ςυνεχι
λειτουργία των γεωτριςεων για τθν κάλυψθ των χειμερινϊν αναγκϊν.
Ήδθ οι γεωτριςεισ και οι πθγζσ παρουςιάηουν ςθμαντικά μειωμζνεσ παροχζσ ςε ςχζςθ με τα
προθγοφμενα ζτθ με αποτζλεςμα να αναμζνονται προβλιματα ανεπάρκειασ του διακζςιμου νεροφ,
ειδικότερα κατά τθ κερινι περίοδο και τουσ μινεσ Ιοφλιο – Αφγουςτο, όπου ςτθν ευρφτερθ περιοχι του
Κιάτου παρουςιάηεται ιδιαίτερα αυξθμζνθ επιςκεψιμότθτα.
Μόνιμοσ ςτόχοσ μασ είναι θ ςυνεχισ τροφοδότθςθ με νερό όλθσ τθσ περιοχισ ευκφνθσ μασ, με δίκαιο
τρόπο για όλουσ τουσ καταναλωτζσ χωρίσ διακρίςεισ. Για να το πετφχουμε αυτό επιβάλλεται θ λιψθ
άμεςων και αυςτθρϊν μζτρων εξοικονόμθςθσ νεροφ και δραςτικοφ περιοριςμοφ τθσ ςπατάλθσ, όπωσ:
1. Το νερό κα χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για ανάγκεσ φδρευςησ. Κάκε άλλθ χριςθ πλθν τθσ
φδρευςθσ ςυνεπάγεται άμεςθ διακοπι τθσ παροχισ και επιβολι προςτίμου.
2. Συνεχείσ ζλεγχοι και περιοριςμόσ των καταναλϊςεων ςε όλεσ τισ παροχζσ του Διμου και των διάφορων
δθμόςιων φορζων.
3. Απαγορεφεται ρθτά θ χριςθ των υδρευτικϊν παροχϊν για άρδευςθ. Όλα τα υδρόμετρα ςε οικόπεδα /
αγροτεμάχια κα αφαιροφνται άμεςα.
4. Απαγορεφεται ρθτά και κα πραγματοποιείται με άμεςθ διακοπι τθσ παροχισ:
 Η εξυπθρζτθςθ πιςίνασ από τθν παροχι φδρευςθσ
 Η άρδευςθ πραςίνου, δζντρων, γκαηόν, οπωροκθπευτικϊν κλπ
 Απαγορεφεται θ χοριγθςθ νεροφ ςε άλλο ακίνθτο όπωσ και θ μεταφορά νεροφ εκτόσ του ακινιτου
με βυτία
Παράλλθλα με τα παραπάνω ςασ ενθμερϊνουμε ότι βρίςκονται ςε εξζλιξθ ζργα μόνιμθσ λφςθσ με πόςιμο
νερό όπωσ θ καταςκευι αντλιοςταςίων και δικτφων με ςκοπό τθν υδροδότθςθ από τισ πθγζσ τθσ
Στυμφαλίασ.
Φίλοι καταναλωτζσ, το πόςιμο νερό δεν είναι ιδιοκτθςία κανενόσ, δεν ανικει οφτε ςτθ Δ.Ε.Υ.Α. που το
παρζχει οφτε ςτον καταναλωτι επειδι το πλθρϊνει. Είναι φυςικό αγακό που ανικει εξίςου ςε όλουσ τουσ
ςθμερινοφσ και τουσ μελλοντικοφσ κατοίκουσ αυτοφ του τόπου. Γι αυτό θ ςωςτι χριςθ του και ο
δραςτικόσ περιοριςμόσ τθσ ςπατάλθσ πρζπει να είναι κοινόσ ςτόχοσ όλων μασ. Σασ καλοφμε να ςτακείτε
ςυμπαραςτάτεσ ςε αυτιν τθν προςπάκεια.
Σθμείωςθ: Αυτζσ τισ θμζρεσ γίνονται διακοπζσ ςτο εξωτερικό δίκτυο φδρευςθσ που τροφοδοτεί τθν πόλθ,
προκειμζνου να αντικαταςτιςουμε κάποιεσ υδρολθψίεσ με νζεσ, ϊςτε θ επάρκεια και θ ποιότθτα του
νεροφ να διατθρθκεί ςε αποδεκτά επίπεδα.
Ευχαριςτοφμε κερμά τισ Τοπικζσ Κοινότθτεσ κακϊσ και τουσ ΤΟΕΒ που ςυμβάλλουν ςτθν επίλυςθ του
προβλιματοσ.

