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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Για ηο θολό νερό ζηην πόλη ηοσ Κιλκίς ηο αββαηοκύριακο 9/10 Ασγούζηοσ 2014.
Σελ Παξαζθεπή, 8 Απγνύζηνπ 2014 μαθληθή θαηαηγίδα έπιεμε ηελ πεξηνρή ηωλ νηθηζκώλ Αγίνπ Αληωλίνπ,
Μειηζζνπξγηνύ, Κνθθηληάο ζηα Κξνύζηα. Η θαηαηγίδα απηή δελ έγηλε αληηιεπηή ζην Κηιθίο, όκωο ήηαλ ηόζν
θαηαθιπζκηαία, ώζηε ην άββαην ην βξάδπ πξνθάιεζε πιεκκπξηθή παξνρή ζηνλ Γαιιηθό πνηακό, κε
απνηέιεζκα λα ζνιώζεη ην λεξό δύν γεωηξήζεωλ ηξνθνδνζίαο ηεο πόιεο Κηιθίο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ
Αξγπξνύπνιε, δίπια ζηα όξηα ηνπ νηθηζκνύ Δηπνηάκνπ.
πγρξόλωο, ζπλέβε δηαθνπή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ζηνλ εγθαηεζηεκέλν ζην θεληξηθό αληιηνζηάζην,
απηόκαην κεραληζκό ειέγρνπ ζνιεξόηεηαο ηνπ λεξνύ (ζνιεξόκεηξν), πνπ ζηακαηά ηηο αληιίεο
ηξνθνδνζίαο, όηαλ αληρλεύεηαη ζνιό λεξό.
Απνηέιεζκα απηήο ηεο αηπρνύο ζπγθπξίαο, ήηαλ ε, κεηά από πνιιά ρξόληα, εηζξνή ζηε δεμακελή ηνπ Αγίνπ
Γεωξγίνπ θαη ζην εζωηεξηθό δίθηπν ηεο πόιεο ζνινύ λεξνύ.
Σν πξόβιεκα έγηλε αληηιεπηό θαη ακέζωο ζηακάηεζε ε ιεηηνπξγία ηωλ αληιηώλ, ωο θαη ε ηξνθνδνζία ηεο
πόιεο από ην Γαιιηθό πνηακό. Σελ Κπξηαθή από ην πξωί έγηλε θαζαξηζκόο ηεο δεμακελήο ζπιινγήο ζην
αληιηνζηάζην Γαιιηθνύ πνηακνύ θαη ηωλ αγωγώλ ηξνθνδνζίαο. Όκωο πνζόηεηα ζνινύ λεξνύ, πνπ
εγθιωβίζηεθε ζηε κεγάιε δεμακελή θαη ζην εζωηεξηθό δίθηπν ηεο πόιεο, πξαθηηθά δελ ήηαλ εθηθηό λα
αθαηξεζεί.

1

Δελ είλαη θαζόινπ επράξηζην, απηό πνπ ζπλέβε, πξώηα γηα ηνπο θαηαλαιωηέο θαη δεπηεξεπόληωο γηα ηελ
επηρείξεζε θαη εθθξάδνπκε ηε ιύπε καο. Η κεγάιε πξνζπάζεηα, πνύ θαηαβάιιεηαη από ζπζηάζεωο ηεο
ΔΕΤΑ Κηιθίο, γηα ζπλερή ηξνθνδνζία ηεο πόιεο κε πγηεηλό λεξό, αίξεηαη κε ηέηνηα γεγνλόηα, ηα νπνία δελ
έρνπλ κελ ηε ζπρλόηεηα, πνπ είραλ ζε παιαηόηεξεο επνρέο, όκωο όπωο απνδείρζεθε κπνξεί πάληα λα
ζπκβνύλ.
Η κέρξη ηώξα εκπεηξία, όηη ην ζνιεξόκεηξν είλαη αμηόπηζην, όηαλ ιεηηνπξγεί απξόζθνπηα, όπωο ζπλέβε
θαη ζε άιιεο πεξηπηώζεηο, ε θαηαηγίδα θαη ε απξόζκελε γηα ηέηνηα επνρή πιεκκύξα ηνπ πνηακνύ
Γαιιηθνύ, αιιά θπξίωο ε δηαθνπή ξεύκαηνο πνπ έζεζε εθηόο ιεηηνπξγίαο ην ζνιεξόκεηξν, πξνθάιεζαλ ην
πνιύ δπζάξεζην απνηέιεζκα, γηα ην νπνίν δεηνύκε ηελ θαηαλόεζε ηωλ θαηαλαιωηώλ.
Ειπίδνπκε, όηη ζα πεξάζνπλ πνιιά ρξόληα, γηα λα μαλαζπκβεί θάηη αλάινγν θαη κάιηζηα κέζα ζην
θαινθαίξη. Αληηιακβαλόκαζηε ηηο αληηδξάζεηο. Σν πεξηζηαηηθό απηό ήηαλ ζηηγκηαίν θαη κεκνλωκέλν. Οη
θαηαλαιωηέο κπνξεί λα εκπηζηεύνληαη ην λεξό ηνπ δηθηύνπ θαη λα ελεκεξώλνληαη από ηελ ηζηνζειίδα ηεο
ΔΕΤΑ Κηιθίο (www.deyak.gr) γηα ηα πνηoηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
Από ηε ΔΕΤΑ Κηιθίο
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