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                                                                                                                        ΗΡΑΚΛΕΙΟ   25 – 04 - 2018   

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 Οι Ενεργοί Πολίτες για τη συζήτηση του προβλήματος της  

υδροδότησης στην πόλη μας.  

  

Η αντιπαράθεση του τέως με τον νυν δήμαρχο, στην τελευταία  συνεδρίαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου, για το πρόβλημα της υδροδότησης της πόλης 

μας, μόνο με την πραγματική ουσία του  θέματος δεν ασχολήθηκε. 

Γιατί ο τέως περιέγραψε την πολιτική επί των ημερών του και ο νυν για το 

μέλλον και τις ενέργειες που σκοπεύει να κάνει μόλις τον ευνοήσουν οι 

συνθήκες . 

Για το υπαρκτό πρόβλημα της έλλειψης νερού, που είναι αποτέλεσμα 

διαχρονικών κενών από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές  και του τέως αλλά και 

του νυν, καμία κουβέντα.  

Οι Δημότες θέλουν και απαιτούν άμεση επίλυση του προβλήματος  και 

ικανοποίηση των πραγματικών τους αναγκών . 

Οι Ενεργοί Πολίτες στο Δημοτικό Συμβούλιο, για μία ακόμα φορά κατέθεσαν 

συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες αν είχαν δρομολογηθεί για υλοποίηση 

εδώ και τρία χρόνια, σήμερα η αφετηρία της συζήτησης θα ήταν σε άλλο 

επίπεδο.  

ΑΜΕΣΑ 

 Ελαχιστοποίηση της χρήσης νερού ύδρευσης για άρδευση   και 

αντικατάσταση των αναγκών με αρδευτικό νερό 

 Αξιοποίηση (άμεσα) όλων των ποσοτήτων των νερών της 

τριτοβάθμιας επεξεργασίας για  άρδευση  

 Αξιοποίηση των υπόγειων υδάτων και πηγαδιών που υπάρχουν  στην 

πόλη  για αρδευτικούς λόγους  

 Άμεση αξιοποίηση των νέων γεωτρήσεων που εντοπίζουν νερό ώστε 

αν ενταχθούν στο έγκαιρα στο δίκτυο 
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 Επείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των απωλειών και των 

διαρροών των υφισταμένων δικτύων  

 Μέτρα διασύνδεσης των υφισταμένων δεξαμενών  

 Μέτρα ορθής και σωστής διανομής και χρήσης του νερού και 

οικονομίας 

 Άμεση ενίσχυση του υπάρχοντος προσωπικού, για την έγκαιρη 

αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων και την προετοιμασία μελετών 

και έργων 

Και βέβαια παραμένουν και πρέπει να δρομολογηθούν οι προτάσεις για   

 Κατασκευή των νέων δικτύων με παράλληλα έργα αυτοματοποίησης 

της λειτουργίας και ελέγχου με σκοπό την ελαχιστοποίηση των 

διαρροών και απωλειών  

 Αξιοποίηση του νερού του Αλμυρού τις 40-60 ημέρες που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία  

 Μελέτη και σχεδιασμό συνολικής παρέμβασης για αξιοποίηση των 

νερού του Αλμυρού  με  περιβαλλοντικά αποδεκτές λύσεις 

(υδρομαστευτική στοά -  ανύψωση  υφιστάμενου  φράγματος ,  κ.α )  

Οι  Ενεργοί Πολίτες με γνώμονα πάντα τις ανάγκες δημοτών και πόλης 

προτείνουν και προσπαθούν για την επίλυση των μεγάλων και μικρών 

προβλημάτων της πόλης. Αυτό έκαναν, αυτό  κάνουν, αυτό θα συνεχίσουν 

να κάνουν.        

 

     

                                                            Γραφείο τύπου  Δημοτικής κίνησης  
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