
  

                                                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Λόγω των συνεπειών της φετινής ανομβρίας και της ανάγκης να ποτιστούν από φέτος τα 
αγροκτήματα των μελών μας από το κοινό έργο άρδευσης, επιταχύνουμε μαζί με τους 
συνεργαζόμενους φορείς, τις διαδικασίες για την έναρξη λειτουργίας του.  
Συγκεκριμένα, με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ: 
 Ηλεκτροδοτήθηκε το Aντλιοστάσιο, αφού πρώτα εγκαταστάθηκε ο Η/Μ εξοπλισμός του. 
 Συνδέεται το Αντλιοστάσιο με την κύρια διώρυγα Αναβάλου για την τροφοδοσία του 

(αντλιοστασίου) με νερό. 
 Ακολουθεί η διοικητική παραλαβή του Αντλιοστασίου από την Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (από τον 

ανάδοχο του έργου), όπως προβλέπεται και στην συνέχεια η ενεργοποίηση του, με την 
παράδοση του στον ΤΟΕΒ ΗΡΑΣ ΚΟΥΡΤΑΚΙΟΥ. 

Παράλληλα, με ευθύνη μας: 
 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σύνδεσης των δικτύων μας με το Αντλιοστάσιο Ήρας.  
 Ακολουθούν άμεσα, οι εργασίες σύνδεσης των βανών με τα ιδιωτικά δίκτυα ΜΟΝΟ όσων 

έχουν εξοφλήσει την συμμετοχή τους.            Γι’ αυτό, επιβεβαιώστε τις πληρωμές σας και 
την εξόφληση της συμμετοχής σας, στο γραφείο του ΤΟΕΒ ΉΡΑΣ ΚΟΥΡΤΑΚΙΟΥ. 

Επιπλέον πρέπει να γνωρίζετε πώς:   
 Βήμα βήμα και αποφασιστικά, επιβεβαιώνοντας τις  δεσμεύσεις μας  έναντι των μελών μας, 

φτάνουμε στην ολοκλήρωση και λειτουργία ενός σύγχρονου έργου άρδευσης κατ’ αρχήν 
στα 4.000 στρέμματα από τα συνολικά 8.000 στρέμματα, όλης της έκτασης. 

 Η συνέχιση των εργασιών για τα υπόλοιπα δίκτυα στο βόρειο τμήμα και κατά συνέπεια η 
διεκδίκηση ένταξης σε νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για εξοπλισμό βανών κλπ, εξαρτάται μόνον 
από την ροή της οικονομικής συμμετοχής όσων ακόμα δεν την έχουν καταβάλει παρά το ότι 
έχουν κτήματα στην περιοχή  Ήρας και Κουρτακίου.  

 Υπεύθυνη ενημέρωση για το έργο και απαντήσεις σε τυχόν απορίες για την λειτουργία του, 
δίνονται στο γραφείο του ΤΟΕΒ ΗΡΑΣ ΚΟΥΡΤΑΚΙΟΥ (τηλέφωνο:2751031590,ώρες γραφείου).  

Προς αποφυγή οιασδήποτε παρεξήγησης προσεχώς, ΚΑΛΟΥΜΕ τώρα και ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ, 
έως την έναρξη λειτουργίας, τον ελάχιστο χρόνο που απομένει, ας τον εκμεταλλευτούν όσοι 
έχουν κτήματα εντός των ορίων ευθύνης των 8.000 στρεμμάτων και δεν έχουν ακόμη πληρώσει 
την συμμετοχή των 150€/στρέμμα, γιατί μετά την έναρξη λειτουργίας η συμμετοχή θα είναι 
πολλαπλάσια και εισπρακτέα εντόκως και μέσω της Δ.Ο.Υ. και του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως άλλωστε 
είναι ήδη γνωστό, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί ΤΟΕΒ. 
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