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Λύσεις μετά από 20 και πλέον χρόνια δίνει ο Δήμος Φαιστού στο παραθαλάσσιο μέτωπο
του και στους οικισμούς Πιτσιδίων, Ματάλων, Καλαμακίου και Καμηλαρίου.
Με στοχευμένες ενέργειες, η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ του Δήμου Φαιστού
έχει προχωρήσει σε πολύ συγκεκριμένες δράσεις για να αντιμετωπίσει ένα από τα
μεγαλύτερα προβλήματα που υπήρχαν ειδικότερα τους θερινούς μήνες και ταλάνιζαν
ολόκληρη την περιοχή. Ειδικότερα, ο Δήμος Φαιστού και η ΔΕΥΑ σε συνεργασία με τους
προέδρους των τοπικών κοινοτήτων προχώρησαν αρχικά στην ενεργοποίηση της
γεώτρησης του Άη Γιάννη για να ενισχύσουν την επάρκεια νερού σε Πιτσίδια, Μάταλα,
Καλαμάκι και Καμηλάρι. Στη συνέχεια και προτού υπάρξουν αυξημένες ανάγκες
υδροδότησης, ο Δήμος Φαιστού και η ΔΕΥΑ ενεργοποίησαν την γεώτρηση «ΦΑΟ 94» που
έχει τη δυνατότητα παροχής 100 και πλέον κυβικών νερού την ώρα, για την εξυπηρέτηση
αναγκών τόσο του Καλαμακίου, όσο και του οικισμού στον Αφραθιά, οι οποίοι στη διάρκεια
της μέγιστης ζήτησης φθάνουν στα 15 κυβικά την ώρα. Ο Δήμος Φαιστού επιπρόσθετα
προχώρησε και στην ενεργοποίηση της δεξαμενής Παχιάς Άμμου, με τη ΔΕΥΑ του Δήμου
Φαιστού να κατασκευάζει νέα δίκτυα από τη δεξαμενή και τη γεώτρηση έως και τον οικισμό
του Καλαμακίου.
Πέραν από τις συγκεκριμένες δράσεις, που δεν είχαν ενεργοποιηθεί από το 1998 και που
δίνουν λύσεις στα προβλήματα υδροδότησης για τις επόμενες δεκαετίες, η Δημοτική Αρχή
και η ΔΕΥΑ του Δήμου Φαιστού ενίσχυσαν ακόμα περισσότερο το δίκτυο υδροδότησης,
προσφέροντας 35 επιπλέον κυβικά ανά ώρα για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες στο
παραλιακό μέτωπο και τον Κόκκινο Πύργο, ενεργοποιώντας και τη γεώτρηση στην περιοχή
του ποταμού Μάγειρου, που είχε ανοιχτεί το 2013, αλλά παρέμενε ανενεργή.
Εκτός από τις ενέργειες για αύξηση της παρεχόμενης ποσότητας σε νερό, η Δημοτική Αρχή
και η ΔΕΥΑ του Δήμου Φαιστού, σε συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών
κοινοτήτων, προχωρούν ένα ακόμα εμβληματικό έργο, αντικαθιστώντας το μεγαλύτερο
μέρος των δικτύων, αλλά και προχωρώντας στις αναγκαίες ενισχύσεις δικτύων, αρχής
γενομένης από τους παραθαλάσσιους οικισμούς, Καλαμακίου, Καμηλαρίου, Πιτσιδίων και
Ματάλων, εκτελώντας εργολαβίες και πολιτικές, που είχαν να υλοποιηθούν εδώ και
δεκαετίες.

«Αρχικός μας στόχος ήταν η ενίσχυση και η αύξηση των παρεχόμενων ποσοτήτων νερού
στους παραθαλάσσιους οικισμούς μας στο Καλαμάκι, το Καμηλάρι, τα Πιτσίδια, τα Μάταλα
και τον Κόκκινο Πύργο, οι οποίοι είχαν και τις μεγαλύτερες ανάγκες, αφού στερούνταν σε
υποδομές για πάρα πολλά χρόνια» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Φαιστού
Γρηγόρης Νικολιδάκης για να προσθέσει:

«Γίνεται αντιληπτό πως όταν σε ένα δίκτυο προστίθενται επιπλέον πολλές δεκάδες κυβικά
νερού ανά ώρα, οι ανάγκες όχι απλά καλύπτονται, αλλά μπορεί να υπάρχει επάρκεια για
δεκαετίες. Προϋπόθεση ασφαλώς είναι η λελογισμένη χρήση του νερού και όχι οι
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καταχρήσεις ή άλλες ενέργειες που έχουν σκοπό την επιβάρυνση του δικτύου. Για πρώτη
φορά πάντως, οι παραλιακοί οικισμοί μας έχουν επάρκεια νερού, γεγονός που μας
ικανοποιεί ιδιαίτερα».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Δήμου Φαιστού Μανώλης Ορφανουδάκης
αναφέρει:

«Με την γεώτρηση του Άη Γιάννη, άρχισε μια διαδικασία ενίσχυσης νερού στους
παραθαλάσσιους οικισμούς μας. Με τη ΦΑΟ 94 ενεργοποιήσαμε υποδομές που είχαν μείνει
ανεκμετάλλευτες από το 1998, ενώ συνεχίσαμε και με δίκτυα, αλλά και με την
ενεργοποίηση της δεξαμενής στην Παχιά Άμμο. Με τη γεώτρηση του Μάγειρου, θέσαμε σε
λειτουργία υποδομές που παρέμεναν ανεκμετάλλευτες και χωρίς αξιοποίηση από το 2013
για να καλύψουμε και τις ανάγκες στον Κόκκινο Πύργο. Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως
λύσεις υπάρχουν, εφόσον υπάρχει και η βούληση για να βρεθούν. Την ίδια στιγμή, δεν
μένουμε σε αυτό, αλλά προχωράμε σε πρόσθετες αναβαθμίσεις δικτύων και στη δημιουργία
νέων όπου χρειάζεται. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε κατ' αρχάς στους πολίτες
βασικές υποδομές, να έχουν επάρκεια νερού, αλλά και αναβαθμισμένες υπηρεσίες, αφού
στόχος μας δεν είναι μόνο το σήμερα, μα και το μέλλον».

Ο πρόεδρος της κοινότητας Πιτσιδίων - Ματάλων Κώστας Σπινθάκης από την πλευρά του
υποστηρίζει:

«Για πρώτη φορά μετά από 20 και πλέον χρόνια δίνεται λύση στους παραλιακούς οικισμούς
και ειδικότερα στα Πιτσίδια και τα Μάταλα σε σχέση με την ύδρευση. Οι δράσεις που έγιναν
αναβάθμισαν τις ποσότητες στο δίκτυο, ενώ συνεχίζονται και νέες δράσεις για να
αναβαθμιστούν και τα δίκτυα σε όλους τους παραλιακούς οικισμούς».

Ο πρόεδρος της κοινότητας Καμηλαρίου Χαρίδημος Μανουσάκης αναφέρει:

«Μετά από 20 και παραπάνω χρόνια, το Καμηλάρι και το Καλαμάκι έχουν πλέον νερό. Τα
θέματα που υπήρχαν σε σχέση με την υδροδότηση έχουν αποκατασταθεί. Το δίκτυο έχει
περισσότερο νερό μετά τις νέες γεωτρήσεις, ενώ μπορούμε να πούμε πια πως δεν
υπάρχουν προβλήματα».
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