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Μέσαστο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί ο διαγωνισμός για την επέκταση του δικτύου
ύδρευσης της ΕΥΑΘ, όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Νάρκισσος
Γεωργιάδης, μιλώντας στην ημερίδα της εφημερίδας "Μακεδονία" και του www.makthes.gr με θέμα
"Σχέδιο Θεσσαλονίκης". Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι στη Σίνδο λειτουργεί ήδη
ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια επεξεργασίας νερού στην Ευρώπη, το οποίο παίρνει το
νερό από τον Αλιάκμονα και παραδίδει στην πόλη 150.000 κυβικά μέτρα νερό ημερησίως,
περίπου το μισό νερό που έχει ανάγκη η πόλη σε περίοδο αιχμής. Με την επέκταση του δικτύου
που πρόκειται να γίνει, η ΕΥΑΘ έχει σκοπό να παρέχει άλλα 150.000 κυβικά μέτρα νερού στην
πόλη. Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του
ΕΣΠΑ και θα διπλασιάσει το νερό που μπορεί να δοθεί στην πόλη.
Μιαάλλη σημαντική παρέμβαση που γίνεται, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ,
είναι η σύνδεση των δύο υδραγωγείων του Αλιάκμονα και της Αραβησσού, οι οποίοι αυτή τη
στιγμή δεν συνδέονται. "Με αυτό το έργο προσπαθούμε να διαχειριστούμε καλύτερα το σημερινό
και το μελλοντικό φορτίο νερού και να αποφύγουμε καταστάσεις που ζήσαμε στο παρελθόν όταν η
πόλη έμεινε χωρίς νερό γιατί έσπασε ένας από τους κεντρικούς αγωγούς" πρόσθεσε.
Οκ. Γεωργιάδης διαβεβαίωσε ότι το νερό της βρύσης είναι άριστης ποιότητας και τόνισε ότι η
ποιότητα αυτή πιστοποιείται από τα 1400 δείγματα που λαμβάνονται κάθε χρόνο και τους
ελέγχους που, όπως είπε, γίνονται καθημερινά.
Αναφερόμενοςστο δίκτυο αποχέτευσης υπογράμμισε ότι η ΕΥΑΘ διαχειρίζεται συνολικά 1800
χιλιόμετρα αγωγών που μεταφέρουν τα λύματα σε δύο εργοστάσια βιολογικού καθαρισμού στη
Σίνδο και το Αγγελοχώρι, σημείωσε ότι το δίκτυο αποχέτευσης συντηρείται και επεκτείνεται
διαρκώς και χαρακτήρισε μεγάλο επίτευγμα την αποφυγή της μόλυνσης του Θερμαϊκού.
Εξέφρασε, τέλος, την πρόθεση της ΕΥΑΘ να επενδύσει στα "έξυπνα υδρόμετρα" και σχολίασε ότι
αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα ο καθένας από το κινητό του να ελέγχει το νερό στο σπίτι του, να
ελέγχει τη διαρροή, το λογαριασμό, να κλείνει και να ανοίγει την παροχή. "Για να γίνει κάτι τέτοιο
πρέπει να στηθεί ένα πλέγμα από έξυπνα υδρόμετρα και σύστημα διαχείρισής τους. Έχουμε
τελειώσει το πιλοτικό πρόγραμμα, την πιλοτική εφαρμογή και θα δούμε τα αποτελέσματα και τώρα

θέλουμε να προκηρύξουμε μέσα στο 2020 την εγκατάσταση περίπου 100.000 υδρομέτρων από τα
500.000 που έχει η Θεσσαλονίκη" πρόσθεσε.
Είπε, εξάλλου, ότι η ΕΥΑΘ συμμετέχει σε πρόγραμμα μέσω του οποίου εξετάζει τον υδροφόρο
ορίζοντα ενώ σημείωσε ότι παρακολουθείται διαρκώς το αποτύπωμα του βιολογικού καθαρισμού
στον Θερμαϊκό Κόλπο το οποίο είναι μηδενικό. Στο πλαίσιο αυτό υπογράμισε την ανάγκη χρήσης
του νερού αυτού προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες σε μη πόσιμο νερό.
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