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Θέμα: Διακοπές Υδροδότησης στον ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας
Φ 109 / 160
Πρόεδρε, κύριε Ανδρέα Φαμέλη,
Καταγγέλλουμε την αδιαφορία σας για την υδροδότηση των κατοίκων και των οικιστών του
ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας, οι οποίοι καταταλαιπωρούνται και ζημιώνονται, διότι στις 21, 27,
28/4/2014, 5, 12, 14, 16, 17, 18/5/2014, διακόψατε, χωρίς καμία προειδοποίηση, την
υδροδότηση της περιοχής η οποία υδρεύεται από το δίκτυο διανομής της δεξαμενής Δ2.
Δώσατε δικαιώματα, παρερμηνεύοντας τη συμβατική υποχρέωση του εργολάβου, με
έγγραφό σας (ΟΣΜΑΕΣ /ΔΣ / Πρακτικό 551 / 24‐5‐2013), ώστε ο εργολάβος να μην τηρεί το
έσχατο μέτρο το οποίο είναι η δωρεάν διανομή νερού με βυτιοφόρο όχημα στους
καταναλωτές που δεν υδροδοτούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειάς σας ήταν να
αρνηθεί ο εργολάβος, παρά τα αιτήματα των λιγοστών κατοίκων της περιοχής, να γεμίσει
με νερό από υδροφόρο όχημα τις δεξαμενές τους.
Επισημαίνουμε ότι οι διακοπές της υδροδότησης συμβαίνουν σε μία περίοδο που δεν
υπάρχει μεγάλη κατανάλωση νερού. Αναλογισθείτε την ταλαιπωρία μας κατά τους
θερινούς μήνες, όταν ο οικισμός γεμίσει από παραθεριστές.
Επειδή είναι υποχρέωσή σας η αδιάλειπτη παροχή του πόσιμου νερού στους καταναλωτές,
οφείλετε υπεύθυνα να ελέγχετε τους λόγους για τους οποίους γίνονται οι διακοπές στο
δίκτυο ύδρευσης, διότι είναι απαγορευτική και επιζήμια για τη δημόσια υγεία η
οποιαδήποτε διακοπή της ροής σε δίκτυο πόσιμου νερού.
Καταγγέλλουμε επίσης την αδιαφορία σας στον έλεγχο του εργολάβου συντήρησης του
δικτύου ύδρευσης, διότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ τον αμείβατε σύμφωνα με την
σύμβαση, δεν πραγματοποίησε τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης του δικτύου ύδρευσης
όπως μας είχατε υποσχεθεί. Δεν ελέγχθηκαν οι διαρροές, δεν έγινε η συντήρηση του Η/Μ
εξοπλισμού, δεν ασφαλτοστρώθηκαν τα χαντάκια στους δρόμους. Τα αποτελέσματα της
αδιαφορίας σας είναι η κατασπατάληση των υδάτινων πόρων και της ηλεκτρικής ενέργειας,
οι χαλασμένες αντλίες, οι γεμάτοι με χαντάκια και χώματα δρόμοι.
Το μόνο που πράττετε είναι να μας στέλνετε συνεχώς υπέρογκους και λανθασμένους
λογαριασμούς, καθώς και απειλητικές επιστολές. Πρέπει επιτέλους να σεβαστείτε τα
χρήματά μας τα οποία μέχρι σήμερα διαχειρίζεστε εν λευκώ, διότι ακόμη και σήμερα δεν
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έχεττε δημοσιεύσει τους ισο
ολογισμούς και τους απ
πολογισμούςς των τεσσά
άρων τελευταίων
ετώνν, κατά παρά
άβαση του άρθρου
ά
7 στοο καταστατικκό ΟΣΜΑΕΣ.
Για ννα αποφευχχθεί η ταλαιπ
πωρία μας κκαι η ζημία στις περιουσ
σίες μας, σα
ας καλούμε έστω
έ
και αυτή την ύσ
στατη στιγμή
ή να αναλάββετε επιτέλο
ους τις ευθύνες σας υποοχρεώνονταςς τον
ολάβο συντή
ήρησης του δικτύου ύδδρευσης να εκπληρώσει όλες τις πρροαναφερόμ
μενες
εργο
εργα
ασίες και εκκκρεμότητες.
Δεν δεχόμαστεε πλέον άλλ
λη διακοπή στην υδρο
οδότηση τηςς περιοχής μας. Πρέπεει να
κατα
αλάβετε ότι η υπομονή μας έχει πρρο πολλού εξξαντληθεί.
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