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Πρόσφατα όπως ήδη ξέρετε δημιουργήθηκε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα σχετικά με την
υδροδότηση του οικισμού μας, μετά από την αποχώρηση και του τελευταίου υδρομεταφορέα από την
περιοχή των Βιλίων. Το ΔΣ του Συλλόγου ήρθε σε επαφή με αρκετούς υδρομεταφορείς από την
περιοχή του Δήμου μας αλλά και από όμορους Δήμους για να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με την
όλη δραστηριότητα υδροδότησης με βυτία και συγκεκριμένα για θέματα γύρω από τα τεχνικά,
νομικά, οικονομικά αλλά και σχετικά με την ασφάλεια και υγιεινή διανομής νερού με βυτία.
Οι πληροφορίες αυτές είναι στη διάθεση του Δήμου. Στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου υπάρχουν
170 περίπου σπίτια από τα οποία τα 15 περίπου είναι μόνιμες κατοικίες, ενώ πάρα πολλά
κατοικούνται σε χρονικό ποσοστό 70-80% ανά έτος με τα υπόλοιπα σε λίγο μικρότερα ποσοστά. Οι
κάτοικοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι απλοί συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν χτυπηθεί
βάναυσα από την κρίση, απλοί εργαζόμενοι και άνεργοι. Με δεδομένη την σκληρή οικονομική
συγκυρία, το ΔΣ του Συλλόγου μας προτείνει τα εξής:
1. Άμεσα να βρεθεί λύση έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε υδρομεταφορείς που
δραστηριοποιούνται στο Δήμο αλλά και στους όμορους Δήμους (Ελευσίνα, Ασπρόπυργος
κλπ), να φορτώνουν από κρουνούς των Βιλίων, έτσι ώστε η τιμή προς τους καταναλωτές να
είναι προσιτή.
2. Να διαθέσει ο Δήμος για ένα εύλογο χρονικό διάστημα ένα βυτιοφόρο του για την κάλυψη
των οικιών όλων των περιοχών που εξυπηρετούνταν από τους προηγούμενους μεταφορείς, και
ιδιαίτερα όπου υπάρχουν χαμηλοσυνταξιούχοι, άνεργοι και εργαζόμενοι με πολύ χαμηλό
οικογενειακό εισόδημα.
Πιστεύουμε ότι υπάρχει η ευαισθησία από πλευράς Δήμου προς τους Δημότες του, και έχει
διαπιστωθεί αυτό με την κοινωνική του πολιτική, έτσι ώστε να συνεχιστεί ομαλά και απρόσκοπτα η
ζωή και η δραστηριότητα των οικιστών στις συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου που βρέθηκαν
ξαφνικά αντιμέτωπες με το σοβαρό αυτό πρόβλημα και να συντομεύσει ο χρόνος ολοκλήρωσης του
έργου ύδρευσης με την τοποθέτηση των υδρομετρητών στα φρεάτια, όπως επίσης να γίνουν και οι
υπόλοιπες συνδέσεις που εκκρεμούν με το δίκτυο.
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