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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ  
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 

Με αφορµή δηµοσίευµα σε ένα site ηλεκτρονικής ενηµέρωσης που αφορά 
στην διακοπή υδροδότησης σε περιοχές του Δήµου Θέρµης για δύο ηµέρες, την µη  
ενηµέρωση των κατοίκων για την επικείµενη διακοπή νερού και την αδυναµία 
επικοινωνίας των πολιτών µε τις υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. , έχουµε να επισηµάνουµε 
ότι οι αναφορές στο σχετικό δηµοσίευµα είναι γενικές καθώς δεν αναφέρεται ποιες 
ηµεροµηνίες συνέβησαν τα ανωτέρω, σε ποια περιοχή συγκεκριµένα, ποιες ώρες και 
σε ποια τηλέφωνα καλούσαν οι πολίτες και δεν υπήρχε ανταπόκριση.  

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα αρχεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., µε εξαίρεση µεµονωµένο 
περιστατικό διακοπής υδροδότησης στην Τ.Κ. Μονοπηγάδου τον Ιούνιο, κατά το 
οποίο η Δ.Ε.Υ.Α. προσπάθησε και αποκατέστησε µε όποιο πρόσφορο µέσο µπορούσε, 
και στην στροφή Περιστεράς όπου παρατηρήθηκε πτώση της πίεσης υδροδότησης 
την 3η και 4η Αυγούστου, λόγω έκτακτης αυξηµένης κατανάλωσης η οποία και αυτή 
αποκαταστάθηκε,  δεν έχει καταγραφεί διήµερη διακοπή νερού σε όλη την επικράτεια 
του Δήµου. 

Αφετέρου στα τηλέφωνα των βλαβών της υπηρεσίας ύδρευσης (6977 
995177 /2310460530) δεν υπάρχει καταγεγραµµένη αναφορά για διακοπή 
υδροδότησης διάρκειας  δύο ηµερών.  

Τέλος η Δ.Ε.Υ.Α.Θ., λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική κατάσταση της 
χώρας αλλά και των πολιτών του Δήµου µας ειδικότερα, δεν έχει προβεί  σε 
αναπροσαρµογή τιµολογιακής πολιτικής από το 2013, όπου είχε θεσπίσει ευνοϊκά 
τιµολόγια οικιακής κατανάλωσης, τιµολόγια για ευπαθή κοινωνικά οµάδες όπως οι 
άνεργοι, χαµηλού εισοδήµατος πολίτες, επαγγελµατίες και πολύτεκνοι. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έχει ως κύριο µέληµα της την παροχή συνεχούς και αδιάλειπτης 
υδροδότησης σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήµου ανεξάρτητα εάν αντιµετωπίζει 
πολλές φορές αντίξοες συνθήκες. 

Καθώς η Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. γνωρίζει τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται θεωρεί ατυχές το γεγονός να υπάρχουν τέτοια δηµοσιεύµατα στον 
τύπο και µάλιστα χωρίς να είναι τεκµηριωµένα, βασιζόµενα απλώς σε κάποιες 
αναρτήσεις στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Ως εκ τούτου θα πρέπει να αναφερθούν στη Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. µε 
ακρίβεια οι ηµεροµηνίες και οι ώρες διακοπής υδροδότησης καθώς και η 
συγκεκριµένη περιοχή που συνέβη. Στην αντίθετη περίπτωση το συγκεκριµένο site θα 
πρέπει να ανακαλέσει το δηµοσίευµά του και να επανορθώσει. Ειδάλλως η 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. επιφυλάσσεται για κάθε νόµιµο δικαίωµα της. 
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