ΓΔΥΑΜΒ
ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Βόλος, 07.07.2017
Δλεκεξώλνπκε όηη ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ δεηγκάησλ πνπ ειήθζεζαλ
ζηηο 05 θαη 06 Ινπιίνπ 2017 θαη καο θνηλνπνηήζεθαλ ζηηο 07.07.2017 από ην αξκόδην Σκήκα
ηεο Δπηρείξεζεο, ηα ρισξηνύρα ζην εκεξήζην κείγκα λεξνύ ζε πεξηνρέο ηνπ Πνιενδνκηθνύ
πγθξνηήκαηνο Βόινπ μεπέξαζαλ ηελ ελδεηθηηθή ηηκή ησλ 250 mg/l.
πγθεθξηκέλα δηαπηζηώζεθαλ νη εμήο ηηκέο: ζηελ πεξηνρή ηνπ ακπάλαγα(εθθιεζία) 294
mg/l, ζηελ Α’ ΒΙ.ΠΔ. 292 mg//l ζηε Β’ ΒΙ.ΠΔ. 264 mg/l, Γιαθπξέο 296 mg/l, Αγ. Κσλ/λνο
261 mg/l, Πι.Διεπζεξίαο (θνηλ.Βξύζε) 262 mg/l, Πεξηνρή Γεκαξρείν (Καθέ αξρή
Γεκεηξηάδνο) 259 mg/l, ΜΔΣΚΑ 289 mg/l,Αγ.ππξίδσλαο (ελάληη εθθιεζίαο) 287 mg/l,
Αγ.Βαξβάξα (νηθία) 257 mg/l. Τπελζπκίδνπκε όηη γηα ηελ ελδεηθηηθή παξάκεηξν ησλ ρισξηόλησλ,
βάζεη ηνπ άξζξνπ 9 παξάγξαθνο 1 ηεο ΚΤΑ Τ2/2600/2001 (ηξνπ. ΓΤΓ2/ΓΠ/νηθ.38295/07 ) δελ
απαηηείηαη άδεηα παξέθθιηζεο [ ζρεη. ΓΤΓ2/ 59184 (24-05-2006 ) θαη ΓΤΓ2 /99437 ( 05-01-2012 )
έγγξαθα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ]

Δπεηδή πξηλ από ηε δεηγκαηνιεςία θαη ιόγσ βιάβεο ηεο ΓΔΗ ζηελ πεξηνρή ησλ πεγώλ
Ξεξάθηα θαη Καιηαθνύδαο είρακε απώιεηα 2.500 m3 πεγαίνπ λεξνύ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη
λέα δεηγκαηνιεςία γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα ελεκεξσζείηε άκεζα.
Γηα ηα απνηειέζκαηα έρεη ελεκεξσζεί ε Γ/λζε Τγείαο, θαη νη αξκόδηνη Αληηδήκαξρνη, ελώ
έρνπλ αλαξηεζεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηρείξεζεο.
Μεηά ηα παξαπάλσ παξαθαινύληαη νη θαηαλαισηέο λα ζπκβάιινπλ ζηελ εμνηθνλόκεζε
λεξνύ ώζηε λα ππάξρεη ε κεγαιύηεξε δπλαηή επάξθεηα θαη πνηόηεηα λεξνύ.
Δηδηθόηεξα:


Να απνθεύγνπλ ηελ αιόγηζηε ρξήζε ηνπ.



Να κελ ρξεζηκνπνηνύλ ιάζηηρν γηα πιύζηκν πεδνδξνκίνπ ή απηνθηλήηνπ ή γηα
πόηηζκα θήπσλ.



Να ειέγρνπλ ηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηπρόλ δηαξξνέο.



Να ειέγρνπλ γηα δηαξξνή ην θαδαλάθη ηεο ηνπαιέηαο.



Να επηιέγνπλ «ηειέθσλν» ληνπδηέξαο κε ξπζκηζηή ξνήο.



Γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε λα κελ αθήλνπλ ηε βξύζε αλνηρηή άζθνπα.



Να ρξεζηκνπνηνύλ ην πιπληήξην ξνύρσλ ή πηάησλ κόλν όηαλ είλαη γεκάην.



Να ζπληεξνύλ θξύν λεξό ζην ςπγείν θαη λα κελ αθήλνπλ ηε βξύζε λα ηξέρεη γηα έλα
δξνζεξό πνηήξη λεξό.



Να απνθεύγνπλ ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ιηπαζκάησλ ζηνλ θήπν ε νπνία απμάλεη ηηο
αλάγθεο γηα λεξό.



Να πνηίδνπλ (απηόκαην πόηηζκα) ηνλ θήπν λσξίο ην πξσί όηαλ ε ζεξκνθξαζία θαη ε
ηαρύηεηα ηνπ αέξα είλαη νη ρακειόηεξεο.



Να επηιέγνπλ γηα ηνλ θήπν θπηά ηα νπνία είλαη αλζεθηηθά ζηηο ηδηαίηεξεο
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο.



Να πιέλνπλ ηα θξνύηα, ηα ρόξηα θαη ηα ιαραληθά ζε κηα ιεθάλε λεξό θαη όρη θάησ
από ζπλερώο αλνηθηή βξύζε.



Να κελ ρξεζηκνπνηνύλ ην ηξερνύκελν λεξό γηα λα μεπαγώζνπλ ηξόθηκα.



Γηα ηνλ θαζαξηζκό ηεο απιήο λα ρξεζηκνπνηνύλ ζθνύπα αληί γηα ηξερνύκελν λεξό.



Να κελ πεηάλε ην ήδε ρξεζηκνπνηεκέλν λεξό ζηελ απνρέηεπζε. Να ην ρξεζηκνπνηνύλ
γηα άιιν ζθνπό όπσο ην πόηηζκα θπηώλ ή ηνλ θαζαξηζκό εγθαηαζηάζεσλ θ.α..
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