Ο νέος ιστορικός κύκλος της ΔΕΥΑΜΒ
Εισαγωγική ομιλία Δημάρχου Βόλου και Προέδρου της ΔΕΥΑΜΒ
Π. Σκοτινιώτη στην ημερίδα της ΔΕΥΑΜΒ για την
υδροδότηση του ενιαίου Δήμου Βόλου (Δημαρχείο Βόλου, 14.12.2012)
Αναλαμβάνοντας πριν δύο περίπου χρόνια την ευθύνη της διοίκησης
του έκτου σε πληθυσμό Δήμου της χώρας, όπως προέκυψε από τον Ν.
3852/2010 (Καλλικράτης), είχαμε δεσμευτεί για μια σύγχρονη, επιστημονικά
και κοινωνικά, αντιμετώπιση του πολυτιμότερου, ίσως, δημόσιου αγαθού, του
νερού.
Σήμερα, δύο χρόνια μετά, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε προχωρήσει
σταθερά και αταλάντευτα στο δρόμο αυτό, έχοντας συσσωρεύσει πολύτιμες
εμπειρίες.
Ήρθαμε αντιμέτωποι με νέα και, σε πολλές περιπτώσεις, δυσεπίλυτα
προβλήματα. Είμαστε όμως πλέον σε θέση να κρίνουμε ότι οι βασικές
διακηρύξεις μας
• για ανάγκη ολοκληρωμένης υδατικής πολιτικής στη συνολική λεκάνη
του Δήμου Βόλου, και
• για την αναγκαιότητα ένταξης όλων των δράσεων που αφορούν τον
κύκλο του νερού σε ένα σχέδιο ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων
πόρων, το οποίο αρχίζει από την παραγωγή και καταλήγει στην
ενεργειακή αξιοποίηση, διεπόμενο από τους κανόνες της αειφορίας,
επιβεβαιώνονται καθημερινά και αποτελούν τον οδηγό ενός συνόλου έργων
και παρεμβάσεων για την επίτευξη μικρότερων και μεγαλύτερων στόχων.
Η πρόοδος των πολύμορφων δράσεων, ο συγκεκριμένος σχεδιασμός
τους, η μετατροπή τους σε πραγματικά έργα, εξελίσσεται σε ένα πλαίσιο
διαλόγου με την τοπική, ή και τις τοπικές κοινωνίες καλύτερα, για την
αντιμετώπιση των αναγκών των συμπολιτών μας, ισότιμα, χωρίς διακρίσεις σε
παιδιά κατώτερων και ανώτερων θεών.
Το βασικό εργαλείο της πολιτικής μας στο νερό, είναι φυσικά η
ΔΕΥΑΜΒ.
Με τη σταθερή και αταλάντευτη θέση μας για το νερό ως δημόσιο
κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, υπερασπιζόμαστε με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο τον χαρακτήρα της ΔΕΥΑΜΒ ως κοινωφελούς
επιχείρησης. Από την υπεράσπιση αυτού του χαρακτήρα της επιχείρησης, δεν
κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Δηλώνουμε, λοιπόν, για μια ακόμη φορά, με την
ευκαιρία της σημερινής ημερίδας, προς κάθε «ενδιαφερόμενο», ότι η
ΔΕΥΑΜΒ είναι κτήμα των πολιτών του Δήμου και κάθε σκέψη ιδιωτικοποίησης
δεν πρόκειται να έχει καμία τύχη.
Φυσικά, ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας της Επιχείρησης δεν
αρκεί απλώς να εξαγγέλλεται. Απαιτεί, αντίθετα, συγκεκριμένες δεσμεύσεις και
υποχρεώσεις. Δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας της ΔΕΥΑΜΒ σημαίνει:
• καλύτερες, ασφαλέστερες και φτηνότερες υπηρεσίες στον πολίτη
• αξιόπιστη και υποκείμενη στο δημόσιο έλεγχο επιχείρηση
• σύγχρονη οργάνωση και αντίληψη
Ο χαρακτήρας αυτός δεν έχει καμία σχέση με τα κακέκτυπα του δημόσιου
τομέα όπως τον γνωρίσαμε στη χώρα μας, ούτε πολύ περισσότερο με την
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κακοδιαχείριση, τις πελατειακές σχέσεις και τη σπατάλη προσωπικού και
πόρων σε αντιπαραγωγικές δραστηριότητες.
Επιβάλαμε για το σκοπό αυτό,
• τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. στο διαδίκτυο, σε κάθε
βήμα, από την εισήγηση μέχρι και την έκδοση
• διαγωνιστικές διαδικασίες
για το σύνολο των προμηθειών,
ανεξαρτήτως αξίας.
• δημόσιες συνεδριάσεις του Δ.Σ., με την παρουσία δημοσιογράφων
• ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των αποτελεσμάτων των αναλύσεων του
νερού
• συμμετοχή στο Δ.Σ. όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου
και του ΤΕΕ.
Η ΔΕΥΑΜΒ είναι η μόνη επιχείρηση πανελλαδικά με αυτήν τη θεσμοθετημένη
διαφανή διαδικασία.
Στόχος μας είναι η εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών υδροδότησης σε
κάθε οικισμό του Δήμου, με καλής ποιότητας νερό. Όχι μέσω της εξάντλησης
των φυσικών πόρων, αλλά μέσω δράσεων εξοικονόμησης και μείωσης του
νερού που χάνεται, λόγω της κακής ποιότητας τόσο των δικτύων όσο και της
διαχείρισης των υδραγωγείων.
Βασικός άξονας του παραπάνω στόχου, είναι ο διαχωρισμός των
χρήσεων του νερού, για την ύδρευση, την άρδευση και τη βιομηχανική χρήση,
σε συνδυασμό με την επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου λύματος,
αρχικά για τις ανάγκες άρδευσης τμημάτων του πράσινου του Πολεοδομικού
Συγκροτήματος.
Προχωρούμε λοιπόν, ξεκινώντας ήδη από το 2013, σε :
• κατασκευή δικτύου βιομηχανικού νερού, για τις ανάγκες ψύξης των
βιομηχανικών μονάδων στη Β΄ Βιομηχανική Περιοχή και άρδευσης των
αύλειων εκτάσεών τους, με στόχο την εξοικονόμηση 400.000 κυβικών
μέτρων καλής ποιότητας νερού για το Πολεοδομικό Συγκρότημα
• αξιοποίηση του επεξεργασμένου λύματος για την άρδευση του πάρκου
του Πεδίου του Άρεως και του πράσινου στον οικισμό Αγ. Στεφάνου, με
στόχο την εξοικονόμηση 150.000 κυβικών μέτρων καλής ποιότητας
νερού για το Πολεοδομικό Συγκρότημα
• κατασκευή κλειστού δικτύου άρδευσης στην ορεινή περιοχή της
Μακρινίτσας, εξασφαλίζοντας παράλληλα την άρδευση του Φυτόκου
και τις οικολογικές ροές
• ζωνοποίηση των δικτύων Αγριάς και Ν. Αγχιάλου, με στόχο την
ασφαλή και χωρίς διακοπές υδροδότηση των οικισμών, τον περιορισμό
των βλαβών των δικτύων και τη δημιουργία συνθηκών ασφαλούς
διαχείρισης
• διαχωρισμό των γεωτρήσεων στο σύνολο του Δήμου σε υδρευτικές και
αρδευτικές, αξιολόγηση των αναγκών άρδευσης και εκσυγχρονισμό του
τρόπου της ικανοποίησης των αρδευτικών αναγκών
• γενικευμένη αυτοματοποίηση και τηλεδιαχείριση των υδραγωγείων
κάθε οικισμού, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες πρόληψης στην
εμφάνιση των βλαβών, περιορισμού των διαρροών και της εξάντλησης
των φυσικών πόρων. Όπως επίσης να υπάρξουν πραγματικές
δυνατότητες βελτίωσης της παραγωγικότητας των εργαζομένων
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εξασφάλιση των συνδέσεων με το δίκτυο αποχέτευσης στην Πορταριά,
τις Σταγιάτες, το Κατηχώρι την Αλλη Μεριά και την Μακρινίτσα, ώστε να
εξαλειφθούν τα περιστατικά και τα προβλήματα ρύπανσης του
υπόγειου υδροφορέα, να αναδειχθεί και να προστατευτεί
αποτελεσματικά το ευαίσθητο οικοσύστημα του Πηλίου και να αρχίσει η
διαδικασία απορρύπανσης των ήδη κατεστραμμένων πηγών, που
αναπτύσσονται κατάντη των οικισμών
• αξιοποίηση των πηγών Ζιάγκα ώστε να υδροδοτούνται με πηγαίο νερό
καθ΄ όλη την διάρκεια του χρόνου τα Κάτω Λεχώνια, τα Πλατανίδια και
το Μαλάκι, με παράλληλη απελευθέρωση γεωτρήσεων για κάλυψη
αρδευτικών αναγκών.
Η ολοκλήρωση αυτών των παρεμβάσεων, έχει πολλαπλά οφέλη και για
την ανάπτυξη της περιοχής μας σε εποχή βαθιάς οικονομικής κρίσης, καθώς
δημιουργεί επιπλέον δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης και σαφέστερες
συνθήκες για τη βιομηχανική δραστηριότητα.
Στόχος μας, όπως προανέφερα, είναι η εξασφάλιση, ασφαλών συνθηκών
υδροδότησης σε κάθε οικισμό του Δήμου, με καλής ποιότητας νερό. Αυτό
σημαίνει νερό απαλλαγμένο ακόμη και από υποψία μόλυνσης, όχι βέβαια –
όπως για ακατανόητους λόγους διοχετεύεται – μέσω της κατασταλτικής
χρήσης του χλωρίου, αλλά πρωτευόντως με την υλοποίηση δράσεων
υγειονομικής αναγνώρισης των υδραγωγείων. Σημειώνουμε εδώ, ότι η ευθύνη
έναντι του κοινωνικού αγαθού που είναι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης,
δεν χρειάζεται ούτε την αντιμετώπισή του ως εμπορεύματος, ούτε τις
ιδιοκτησιακές αντιλήψεις. Άλλωστε αυτές ακριβώς οι αντιλήψεις περί
ιδιοκτησίας, οδηγούν τελικά στην εμπορευματοποίηση των κοινωνικών
αγαθών.
Δεν είναι κατανοητό και δεν μπορεί να γίνει ανεκτό, να συγχέεται
σήμερα η υγιεινή του πόσιμου νερού, της οποίας την ευθύνη ο νομοθέτης
αναθέτει στη ΔΕΥΑΜΒ, με ιδεοληψίες περί λίγων αλλά καλών
κολοβακτηριδίων.
Φυσικά, είναι τελείως άλλο πράγμα η αξίωση για υγιεινή του νερού,
δηλαδή για νερό τόσο χωρίς παθογόνους οργανισμούς, όσο και χωρίς
υπερβολική χρήση απολυμαντικών. Αυτή την αξίωση την ενστερνιζόμαστε
πλήρως.
Από την εμπειρία που αποκτήσαμε, στους 18 μήνες διαχείρισης των
περιφερειακών υδραγωγείων, διαπιστώσαμε ότι αρκούν εξαιρετικά μικρές
δόσεις χλωρίου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η υγιεινή των δικτύων.
Η απολύτως ήπια αυτή χρήση του απολυμαντικού μέσου, σε
συνδυασμό πάντοτε και με προτεραιότητα τις τακτικές εργασίες καθαρισμού
και υγειονομικής αναγνώρισης δεξαμενών και πηγών, απομακρύνει κάθε
κίνδυνο για την υγεία του πληθυσμού και ελαχιστοποιεί τους κινδύνους
αρνητικής διαφήμισης της περιοχής.
Αποδοκιμάζουμε με κάθε τρόπο τις ανεύθυνες ενέργειες της
καταστροφής των διατάξεων απολύμανσης, τις οποίες εγκαθιστά η υπηρεσία
στα υδραγωγεία. Οι βανδαλισμοί δεν προωθούν ούτε το διάλογο, ούτε έχουν
σχέση με τη δημοκρατία. Αντίθετα ο ετσιθελισμός απλώς ανοίγει το δρόμο σε
καταστροφικές για το πόσιμο νερό συνέπειες.
Δεν ταιριάζουν οι φωνές άρνησης της ιδιωτικοποίησης με τις ιδιωτικού
χαρακτήρα και εν κρυπτώ παρεμβάσεις και καταστροφές της δημόσιας
περιουσίας, την οποία πληρώνουν οι συμπολίτες μας.
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Αυτές ακριβώς οι ιδιωτικές, αυθαίρετες και εκτός κάθε πλαισίου
παρεμβάσεις σήμερα, η εν τοις πράγμασι απαγόρευση στο δημόσιο φορέα να
υλοποιεί τα καθήκοντά του, η απαξίωση του ρόλου του και μάλιστα εκ του
ασφαλούς, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην ιδιωτικοποίηση του νερού.
Εμείς θα επιμείνουμε στον ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο. Θα
επιμείνουμε ταυτόχρονα στην εκπλήρωση του ρόλου μας, όπως αυτός
καθορίζεται από τη νομοθεσία. Θα συνεχίσουμε να δρούμε στο φως της
ημέρας, διεκδικώντας τη συνεννόηση και όχι την αυθαιρεσία και τον
αποκλεισμό.
Ζώντας σε περίοδο πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, η οποία πέραν των
οικονομικών επιπτώσεων, ανατρέπει κάθε σταθερά στη ζωή των πολιτών μαζί
και αυτών του Δήμου μας, άφησα για το τέλος τους στόχους μας για την
τιμολόγηση του νερού.
Διακηρύξαμε μια εξορθολογισμένη τιμολογιακή πολιτική, η οποία καθώς
είναι αυτή που τελικά συμβολαιοποιεί τις σχέσεις μας με τον πολίτη,
επιδιώξαμε να διαπερνά κάθε σφαίρα των δραστηριοτήτων της ΔΕΥΑΜΒ. Μια
τιμολογιακή πολιτική, η οποία στηρίζεται :
• στην ενεργή ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών
• στον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης
• στην αφομοίωση των δυνατοτήτων αύξησης της παραγωγικότητας
• στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων
• στον περιορισμό των δαπανών συντήρησης των δικτύων και
εγκαταστάσεων
• στην υιοθέτηση πρακτικών περιορισμού της ενεργειακής κατανάλωσης
Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, σε συνδυασμό και με τη μείωση του
μισθολογικού κόστους που μετακυλήθηκε στο σύνολό της για την ελάφρυνση
του τιμολογίου, ήταν να δοθεί για την τρέχουσα χρονιά, για πρώτη φορά στην
ιστορία της Επιχείρησης, η δυνατότητα να εφαρμόσει μεσοσταθμική μείωση
στα τιμολόγια κατά 15% και για πρώτη επίσης φορά να εφαρμοστεί
διευρυμένο κοινωνικό τιμολόγιο.
Η εμπειρία αυτή, σε συνδυασμό με την εμφάνιση χειροπιαστών
αποτελεσμάτων στο σύνολο των προσπαθειών μας, μας επιτρέπει να
συνεχίσουμε την ελάφρυνση των συμπολιτών μας στον τομέα των τελών
υδροδότησης.
Είναι φυσικά προφανές ότι ένα ορθολογικό τιμολόγιο υπακούει στους
σαφείς κανόνες της ανταποδοτικότητας, οι οποίοι δεν επιτρέπουν τη με
γεωγραφικά, αποκλειστικά, κριτήρια, ωφέλεια ομάδων του πληθυσμού εις
βάρος άλλων.
Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η διαφοροποίηση με κοινωνικά
κριτήρια και η ελάφρυνση των κοινωνικά αδύνατων ομάδων, των ανέργων,
των πολύτεκνων, των τρίτεκνων, των ατόμων με αναπηρία, από την
τοπικιστική αντίληψη της τιμολογιακής πολιτικής. Αποτελεί στοιχείο της
δημοκρατίας η ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτών και οι συνολικές
προσπάθειές μας στο Δήμο Βόλου υπακούουν ακριβώς σε αυτή την αρχή.
Δεν υπάρχουν στο Δήμο Βόλου και δεν θα υπάρξουν όσο έχουμε την ευθύνη
της διοίκησης, πολίτες δύο ταχυτήτων και κατηγοριών.
Τα τιμολόγια κάθε περιοχής θα διαμορφώνονται στο πλαίσιο της
ανταποδοτικότητας, με βάση τα απολύτως ελέγξιμα και αναλυτικά στοιχεία για
το κόστος συντήρησης και λειτουργίας των υδραγωγείων κάθε οικισμού,
παίρνοντας φυσικά, σε κάθε περίπτωση, υπόψη τις τοπικές συνθήκες και
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ιδιαιτερότητες και εστιάζοντας, πριν από όλα, στην ανάγκη να ικανοποιηθούν
οι ανάγκες των πολιτών στην πρόσβαση και τη χρήση του νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης.
Κλείνοντας, εύχομαι επιτυχία στην ημερίδα, με την ανάπτυξη
ουσιαστικής συζήτησης και δεσμεύομαι ότι το θέμα του νερού η ΔΕΥΑΜΒ, με
εκκίνηση τη σημερινή διοργάνωση, θα εξακολουθήσει να το συζητά με τους
πολίτες, ώστε να διαμορφώνεται αρραγές μέτωπο στήριξης του δημόσιου και
κοινωφελούς χαρακτήρα της.
Αισθάνομαι την ανάγκη, τέλος, να υπογραμμίσω και να εξάρω την
τεράστια προσπάθεια που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι στην Επιχείρηση, οι
οποίοι, χωρίς αύξηση του αριθμού τους, αντίθετα με μείωση λόγω
συνταξιοδοτήσεων, φέρνουν εις πέρας την παρακολούθηση, συντήρηση και
λειτουργία των υδραγωγείων που προστέθηκαν στη ΔΕΥΑΜΒ με τον
Καλλικράτη, όπως επίσης και τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού και
τις άλλες δραστηριότητες της Επιχείρησης. Με αυτούς τους εργαζομένους,
ταυτόχρονα, είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα έργων
τεράστιας περιβαλλοντικής σημασίας, πραγματικά χωρίς ιστορικό
προηγούμενο, με προϋπολογισμούς που υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ, ενώ
την ίδια ώρα προετοιμαζόμαστε για τη νέα προγραμματική περίοδο 20142021.
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