Τα «έξυπνα» ρολόγια ύδρευσης στην υπηρεσία των κατοίκων του Μαλεβιζίου

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018
Η σύμβαση για την τοποθέτηση των πρώτων 700 «έξυπνων» ασύρματων υδρομέτρων στο
Δήμο Μαλεβιζίου, υπεγράφη στα κεντρικά γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
και Αποχέτευσης Μαλεβιζίου.
Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 100.000 ευρώ περίπου, με χρηματοδότηση από το
πρόγραμμα Interreg Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020, με σκοπό τον περιορισμό των διαρροών,
την αποφυγή περιστατικών υδροκλοπής, την αποτελεσματικότερη, ασύρματη καταγραφή
όλων των δεδομένων από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ., καθώς και την βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών της υπηρεσίας προς τους πολίτες. Αξίζει να τονιστεί ότι οι δημότες δεν θα
έχουν καμία απολύτως επιβάρυνση
για τις εργασίες αλλαγής των υπαρχόντων ρολογιών
, ενώ υπάρχει ήδη έτοιμη μελέτη για την
αγορά και εγκατάσταση 12.000 επιπλέον υδρομέτρων
σε ολόκληρο το Δήμο Μαλεβιζίου, ένα έργο για το οποίο αναζητείται το αντίστοιχο
πρόγραμμα για την χρηματοδότησή του.
Με τα πρώτα αποτελέσματα και την αναμενόμενη εξοικονόμηση που θα προκύψει από την
αυτοματοποιημένη αυτή διαδικασία ελέγχου, μέτρησης και καταγραφής, η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
υλοποιώντας και την σχετική εντολή του Δημάρχου Κώστα Μαμουλάκη, είναι
έτοιμη να επανεξετάσει και την τιμή χρέωσης του νερού, με σκοπό την μείωσή της
.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης τόνισε: «Προχωράμε
μπροστά στο Δήμο Μαλεβιζίου, σε μια νέα εποχή, όπου η τεχνολογία αποτελεί πολύτιμο
σύμμαχό μας στην εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων, στην άμεση και αποτελεσματική
αντίδραση σε κάθε πρόβλημα, αλλά και στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας
προς τους δημότες. Έχουμε όπως γνωρίζετε ήδη εγκαταστήσει το πρώτο σύστημα
τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού των δικτύων για την ευρύτερη περιοχή του Γαζίου,
ακολουθούν τα ανάλογα συστήματα για τις Δ.Ε. Τυλίσου και Κρουσώνα, αντικαθιστούμε και
εκσυγχρονίζουμε τα δίκτυά μας, ξεκινήσαμε την κατασκευή της 2ης μονάδας αφαλάτωσης
λύνοντας το πρόβλημα υδροδότησης έγκαιρα και αποτελεσματικά, συνεχίζουμε τώρα με τα
«έξυπνα», ασύρματα ρολόγια του νερού. Κινήσεις μεθοδικά μελετημένες και άψογα
υλοποιημένες, που είμαι βέβαιος ότι θα μας επιτρέψουν σύντομα να προχωρήσουμε και στις
σχετικές μειώσεις της τιμής χρέωσης του νερού, προς τους δημότες μας.
Θα ήθελα και δημόσια να συγχαρώ τον Πρόεδρο Φίλιππο Σαββάκη, τον Αντιπρόεδρο Γιάννη
Ντουλάκη και όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., όπως επίσης και τον Δ/ντη Γιώργο
Κουγιουμουτζάκη και όλα τα στελέχη και το προσωπικό της υπηρεσίας για το πολύ καλό
αποτέλεσμα και σε αυτό το έργο».

Το παρών στην υπογραφή της σύμβασης έδωσε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας
Μαμουλάκης, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Φίλιππος Σαββάκης και
Γιάννης Ντουλάκης αντίστοιχα και ο Δ/ντης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Γιώργος Κουγιουμουτζάκης.
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