ΓΔΥΑΜΒ
ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Βόλος, 28.08.2019
ε ζπλέρεηα ηνπ από 04.07.2019 Γειηίν Σύπνπ ηεο ΓΔΤΑΜΒ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή
δξάζεσλ – πξνγξακκάησλ εμνηθνλόκεζεο ηνπ λεξνύ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε
νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ, ε ΓΔΤΑΜΒ θαιεί ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ πδαηηθώλ απνζεκάησλ θαη ηηο αζθαιείο ζπλζήθεο πδξνδόηεζεο ζε θάζε
νηθηζκό ηνπ Γήκνπ Βόινπ και ιδιαίηερα ηων οικιζηικών ζσγκροηημάηων Βόλοσ, Ν.Ιωνίας
και Αιζωνίας:
 Να απνθεύγνπλ ηελ αιόγηζηε ρξήζε ηνπ.
 Να θαζαξίδνπλ ηηο απιέο, βεξάληεο, κπαιθόληα, πεδνδξόκηα θαη γεληθά όινπο ηνπο
εμσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ ζπηηηνύ ζαο κε ζθνύπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα, ρσξίο λα
ρξεζηκνπνηείηε ιάζηηρν. Έηζη ππάξρεη εμνηθνλόκεζε έσο 40 ιίηξα λεξνύ ην ιεπηό.
 Να κελ ρξεζηκνπνηνύλ ιάζηηρν γηα πιύζηκν απηνθηλήηνπ. Έηζη ππάξρεη
εμνηθνλόκεζε έσο θαη ηνπ 85% ηεο πνζόηεηαο ηνπ λεξνύ.
 Να ειέγρνπλ ηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηπρόλ δηαξξνέο.
 Να ειέγρνπλ γηα δηαξξνή ην θαδαλάθη ηεο ηνπαιέηαο.
 Να επηιέγνπλ «ηειέθσλν» ληνπδηέξαο κε ξπζκηζηή ξνήο. Η εμνηθνλόκεζε λεξνύ
κπνξεί λα είλαη έσο θαη 100 ιίηξα, αλά ρξήζε.
 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 κελ ρξεζηκνπνηείηαη ην λεξό ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο γηα πόηηζκα θαιιηεξγεηώλ
(κπαμέδσλ θιπ) ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Ν.Αγρηάινπ,
Αγξηάο θαη Αξηέκηδαο.
 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..
Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Τδξαγσγείνπ ελεκεξώλνπκε ηνπο πνιίηεο – θαηαλαισηέο ηνπ Βόινπ,
Ν.Ισλίαο θαη Αηζσλίαο όηη ε ΓΔΤΑΜΒ πξνρσξάεη ζε έιεγρν ησλ πηέζεσλ κε απνηέιεζκα ζε
νξηζκέλα ζεκεία ηεο Ν.Ισλίαο θαη ηνπ Βόινπ, λα δηαθόπηεηαη πεξηζηαζηαθά ε Τδξνδόηεζε.
Η θαηάζηαζε ζα επαλέιζεη ηόζν ηαρύηεξα ζηελ θαλνληθόηεηα, όζν απνδώζνπλ ηα παξαπάλσ
κέηξα.
Πξέπεη λα γίλεη ζπλείδεζε όισλ καο όηη ην λεξό, βαζηθό ζηνηρείν ηεο δσήο, είλαη θνηλσληθό
αγαζό πνπ βξίζθεηαη ζε αλεπάξθεηα θη’ έρνπκε ηελ επζύλε λα ην δηαρεηξηδόκαζηε ζσζηά θαη
λα θαηαβάιινπκε θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ εμνηθνλόκεζή ηνπ.
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