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ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛIΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μια εξαιρετικά μεγάλη βλάβη κλήθηκε να αντιμετωπίσει η ΔΕΥΑΙ από το πρωί της
Τετάρτης, όταν διαπιστώθηκε πως μια γεώτρηση που τροφοδοτεί με νερό το αντλιοστάσιο
της Κρύας αντλούσε θολό νερό.

Άμεσα, συνεργεία της ΔΕΥΑΙ προχώρησαν στη διακοπή της υδροδότησης σε όλο σχεδόν το
δίκτυο και ξεκίνησαν τις απαραίτητες εργασίες.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η προγραμματισμένη για την μεθεπόμενη εβδομάδα συντήρηση
των δεξαμενών, η οποία θα σήμαινε νέα πολύωρη διακοπή ύδρευσης, να γίνει τελικά χθες
προκειμένου να μην μείνει ξανά για μεγάλο χρονικό διάστημα η πόλη χωρίς νερό μέσα σε
διάστημα δεκαπέντε ημερών.

Η πολύωρη διαδικασία του «αδειάσματος» όλου του δικτύου και η σταδιακή του υδροδότηση
ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όμως αργά το βράδυ παρατηρήθηκε ξανά
θολότητα στο νερό του δικτύου με αποτέλεσμα στις 3 π.μ. της Πέμπτης να αδειάσουν ξανά
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οι δεξαμενές.

Κάπως έτσι σχεδόν όλη η πόλη έμεινε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς νερό.

Ορισμένες περιοχές μάλιστα ακόμα και για περισσότερες από 24 ώρες.

Από το πρωί της Πέμπτης η υδροδότηση επανήλθε σταδιακά σε όλη την πόλη την ίδια ώρα
όμως που η πολύωρη διακοπή δημιούργησε ορισμένα μικρότερης έκτασης προβλήματα σε
διάφορα σημεία του δικτύου τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν.

Για το λόγο αυτό ορισμένες περιοχές άργησαν να υδροδοτηθούν περισσότερο από κάποιες
άλλες, ενώ η υπερκατανάλωση από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που πήραν πρώτοι
νερό άφησε ορισμένους στην αναμονή για αρκετές ακόμα ώρες.

Η ΔΕΥΑΙ ενημέρωσε από την πρώτη στιγμή για τη διακοπή αλλά δε γλίτωσε την έντονη
κριτική από τους δυσσαρεστήμενους πολίτες, άσχετα αν ο λόγος ήταν μια βλάβη που δεν
μπορούσε ούτε να προβλεφτεί, ούτε να λυθεί άμεσα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε μάλιστα σημειώνει ότι η ποιότητα του νερού που φτάνει στους
καταναλωτές αποτελεί για τη ΔΕΥΑΙ πρώτη προτεραιότητα.

«Πέραν των όποιων χρονοβόρων εργασιών οι απαραίτητοι έλεγχοι της ποιότητας του νερού
μετά από μια τόσο μεγάλη βλάβη και διακοπή χρειάστηκαν επίσης αρκετό χρόνο.

Σε καμία περίπτωση όμως δεν τέθηκε το δίλλημα της άμεσης υδροδότησης σε βάρος της
ποιότητας του νερού που φτάνει στους καταναλωτές.

Η ΔΕΥΑΙ κατανοεί πλήρως την αναστάτωση που προκλήθηκε σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις
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της πόλης, εργάστηκε όμως με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να αντιμετωπίσει αυτό το
πολύ σοβαρό πρόβλημα που δημιουργήθηκε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η κριτική της Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοποριάς

Η Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία επέλεξε να κατηγορήσει τη ΔΕΥΑΙ και τη Δημοτική
Αρχή Ιωαννίνων για τη διακοπή, φορτώνοντάς τες με περισσότερες ευθύνες από όσες τους
αναλογούν.

Στην ανακοίνωσή της λέει ανακριβώς ότι κανείς δεν ενημέρωσε έγκαιρα για τη διακοπή ενώ
από την πρώτη στιγμή εκδόθηκε ανακοίνωση η οποία όμως δεν έλαβε τη δημοσιότητα που
θα έπρεπε λόγω της απεργίας των δημοσιογράφων την Τετάρτη.

Στη συνέχεια κατηγορεί προσωπικά το Δήμαρχο και τον αντιπρόεδρο τη ΔΕΥΑΙ για
ανευθυνότητα καλώντας τους να απολογηθούν ή και να παραιτηθούν.

«Ούτε μια <<σταγόνα>> υπευθυνότητα από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΙ και Δήμαρχο κ.
Μπέγκα, ο οποίος επί δύο μέρες είναι εξαφανισμένος.

Ανάλογη στάση από τον Αντιπρόεδρο και «προεδρεύοντα» κ. Χρυσοστόμου ο οποίος σε
άλλες περιπτώσεις είναι λαλίστατος.

Ούτε μια παραίτηση για λόγους ευθιξίας για την ζημιά που προκάλεσαν στη λειτουργία της
πόλης, για δύο ολόκληρες μέρες.

Καλούνται πάραυτα Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΙ να ενημερώσουν τους πολίτες
για τα αίτια της διακοπής και να απολογηθούν δημόσια για τον τραγέλαφο που οι ίδιοι
δημιούργησαν με την ανευθυνότητά τους στην πόλη».
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