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Θέμα: Ενέργειες για θέματα ύδρευσης
Φ 109 / 135
Αγαπητέ Πρόεδρε,
Λάβαμε γνώση των αποφάσεων με αριθμούς 545 και 551 του ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ από την
θυροκόλλησή τους στα γραφεία σας που βρίσκονται στην περιοχή ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας.
Πιστεύουμε ότι στα πλαίσια της καλής συνεργασίας μας και του κοινού σκοπού μας, θα
ήταν σωστό να κοινοποιείτε τις αποφάσεις του ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ οι οποίες αφορούν την περιοχή
μας και μέσω fax ή E‐mail στον Σύλλογό μας ο οποίος ως γνωστόν εκπροσωπεί τους
κατοίκους, οικιστές και οικοπεδούχους της περιοχής μας και είναι επισήμως
θεσμοθετημένο όργανο της πολιτείας.
Σχετικά με την υπ’ αριθμόν 551 απόφαση του ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ σας ενημερώνουμε ότι κρίνουμε
ως αυθαίρετο τον χαρακτηρισμό «εξωγενείς παράγοντες» τις περιπτώσεις της αστοχίας του
κεντρικού αγωγού καθώς και τις μόνιμες εμφράξεις σε υπό αντικατάσταση αγωγούς, διότι
και οι δύο παράγοντες ελέγχονται αποκλειστικά από τον ΟΣΜΑΕΣ και τον εργολάβο και δεν
είναι εξωγενείς.
Πιστεύουμε ότι πρέπει να αναθεωρήσετε την απόφασή σας να μην διανέμει ο εργολάβος
νερό με βυτιοφόρο όχημα στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις διότι αυτό θεωρείται ευνοϊκή
ρύθμιση για τον εργολάβο και δυσμενής για τους οικιστές. Βέβαια αντιλαμβανόμαστε ότι
στην περίπτωση της αστοχίας του κεντρικού αγωγού, ιδίως όταν αυτή διαρκέσει
περισσότερο από δύο ημέρες κατά την καλοκαιρινή περίοδο, θα υπάρξει από πολλούς
οικιστές αίτημα για πλήρωση των δεξαμενών τους με υδροφόρο όχημα, αλλά σε αυτή την
ακραία περίπτωση θα πρέπει ο εργολάβος να προσπαθεί να παρέχει νερό σε όσο το
δυνατόν περισσότερους καταναλωτές και όχι καλυπτόμενος από την 551 απόφαση του
ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ να αδιαφορεί. Όσον αφορά τις μόνιμες εμφράξεις σε υπό αντικατάσταση
αγωγούς, εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής λύσης υδροδότησης από τα εν
λειτουργία γειτονικά δίκτυα ύδρευσης, θα πρέπει απαραιτήτως ο εργολάβος να τροφοδοτεί
τις δεξαμενές των οικιστών με υδροφόρο όχημα μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.
Επειδή έχουν αρχίσει σημαντικές εργασίες απόφραξης του δικτύου ύδρευσης της περιοχής
μας, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τις περιοχές στις οποίες θα αποκατασταθεί
η υδροδότηση μέχρι τον Αύγουστο.
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