ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Επί τέλους έφθασε η ώρα της λύτρωσης του Δήμου αλλά κυρίως των καταναλωτών
που υδρεύονται από το δημοτικό δίκτυο.
Μια πολύχρονη χαίνουσα πληγή έκλεισε επ΄ ωφελεία των υδρευόμενων αλλά και της
προσπάθειας για την οικονομική εξυγίανση του Δήμου.
Με αρωγούς το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και το
Υπουργείο Εσωτερικών, τελικά καταφέραμε μετά από μεγάλες προσπάθειες και
πιέσεις να απαλλάξουμε το Δήμο μια για πάντα από τον βραχνά του δικτύου
ύδρευσης που μόνο δεινά προκαλούσε, χωρίς απολύτως κανένα όφελος για τους
υδρευόμενους και το Δήμο.
Το δίκτυο ύδρευσης ήδη παραδόθηκε στην ΕΥΔΑΠ η οποία αναλαμβάνει πλέον την
πλήρη ευθύνη της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης σε όλους τους μέχρι τώρα
υδρευόμενους από το δημοτικό δίκτυο, καθώς και την συντήρηση και αποκατάσταση
ιδίοις δαπάναις των ζημιών, βλαβών και τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
καταναλωτές. Ήδη τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ βρίσκονται επί ποδός.
Από 1/2/2019 η κατανάλωση νερού θα χρεώνεται σύμφωνα με το ισχύον για όλους
(χαμηλό) τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ η οποία θα αποστέλλει και τους σχετικούς
λογαριασμούς πληρωμής στις διευθύνσεις των καταναλωτών.

Από τώρα και στο εξής για οτιδήποτε έχει σχέση με ύδρευση (ζημία,
βλάβη, κατανάλωση, αίτηση νέας σύνδεσης κ.λ.π), οι ενδιαφερόμενοι θα
απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης
Πελατών της ΕΥΔΑΠ που λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως στα τηλέφωνα
1022 (τετραψήφιο) ή 210-2144444.
Η μεταβίβαση του δικτύου κατά κυριότητα σε συνδυασμό με την πλήρη εξόφληση
του συσσωρεμένου χρέους των 8 εκατομμ ευρώ προς την ΕΥΔΑΠ, αποτελεί ένα από
τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Δημοτικής Αρχής, και τούτο διότι υποχρεώνει
την ΕΥΔΑΠ να αναβαθμίσει το δίκτυο δαπανώντας τεράστια ποσά που σύμφωνα με
τη σχετική μελέτη ανέρχονται στα 18 εκατομμ ευρώ, πράγμα που δεν την συμφέρει
οικονομικά. Απεναντίας, εκείνο που διακαώς επιθυμούσε ήταν να της μεταβιβαστεί η
εκμετάλλευση του δικτύου για την οποία δεν έχει υποχρέωση αναβάθμισης, σύμφωνα
με το νόμο.
Έτσι, με την μεταβίβαση του δικτύου που ολοκληρώθηκε:
α) Μηδενίζεται το συνολικό χρέος του Δήμου προς τρίτους
β) Αποτρέπεται η όποια δημιουργία νέου χρέους η οποία ήταν αναπόφευκτη λόγω
αδυναμίας πληρωμής από τους καταναλωτές αλλά και χρέωσης των τεράστιων
ποσοτήτων νερού από διαρροές και βλάβες του πεπαλαιωμένου δικτύου
γ) Ελαφρύνεται τουλάχιστον κατά 40% ο φόρτος εργασίας των Υπηρεσιών
δ) Εξοικονομείται επαρκής αριθμός μηχανικού, εργατοτεχνικού και διοικητικού
προσωπικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση άλλων
αναγκών του Δήμου
ε) Επέρχεται φθηνότερη τιμολόγηση για τους υδρευόμενους και το σημαντικότερο
από όλα εξασφαλίζεται η αδιάκοπη υδροδότηση με επάρκεια και ποιότητα του
νερού, αφού όλο το δίκτυο θα αναβαθμιστεί πλήρως σύμφωνα με τα standards
της ΕΥΔΑΠ.
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