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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 1-8-2015

Στις 31-7-2015 το βράδυ και ημέρα Παρασκευή η ευρύτερη περιοχή του
Σταυροχωρίου επλήγη από ακραία καιρικά φαινόμενα με έντονη βροχόπτωση και
κυρίως πολλούς κεραυνούς. Οι κεραυνοί προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο
της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε πολλά χωριά της περιοχής
όπως Καστανιές, Χωρύγι, Μεγάλη Βρύση, Σταυροχώρι και σε πολλές περιοχές της
πόλης του Κιλκίς.
Συνεπώς το ρεύμα κόπηκε και στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Κιλκίς που υδροδοτούν
την πόλη του Κιλκίς καθώς και Δημοτικά Διαμερίσματα. Συγκεκριμένα δεν είχαν
ρεύμα τα αντλιοστάσια των γεωτρήσεων που βρίσκονται στην περιοχή του
Σταυροχωρίου και τροφοδοτούν το κεντρικό αντλιοστάσιο του Σταυροχωρίου καθώς
και το ίδιο.
Το αντλιοστάσιο αυτό τροφοδοτεί μέσω του ενδιάμεσου αντλιοστασίου της
Ξηρόβρυσης την κεντρική δεξαμενή που βρίσκεται στον λόφο του Αγίου Γεωργίου
στο Κιλκίς. Είναι η μία από τις δύο πηγές υδροδότησης της πόλης του Κιλκίς. Η άλλη
είναι το κεντρικό αντλιοστάσιο που βρίσκεται στο Γαλλικό ποταμό στην περιοχή του
Σεβαστού και τροφοδοτείται από γεωτρήσεις που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή.
Η ΔΕΗ με τα συνεργεία της προέβη στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης του
κεντρικού αντλιοστασίου στο Σταυροχώρι την επόμενη ημέρα Σάββατο στις 1-8-2015
και ώρα 13:00 το μεσημέρι. Για να μπορέσει όμως να λειτουργήσει το αντλιοστάσιο
και να τροφοδοτήσει την πόλη του Κιλκίς έπρεπε να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση
και των γεωτρήσεων από τις οποίες τροφοδοτείται. Αυτό συνέβη περίπου δύο ώρες
αργότερα οπότε και άρχισε πλέον να τροφοδοτείται κανονικά η δεξαμενή του Αγίου
Γεωργίου στην πόλη του Κιλκίς.
Ήδη όμως στο χρονικό αυτό διάστημα η πόλη του Κιλκίς δε μπορούσε να
υδροδοτηθεί επειδή δεν επαρκούσε η ποσότητα νερού που ερχόταν από το
αντλιοστάσιο του Σεβαστού στη δεξαμενή του Αγίου Γεωργίου.
Επομένως η πόλη έμεινε για πολλές ώρες χωρίς νερό. Η δεξαμενή του Αγίου
Γεωργίου άρχισε σταδιακά να γεμίζει αλλά η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη με συνέπεια
να αρχίσουν να παίρνουν πρώτα νερό τα χαμηλά σημεία της πόλης ενώ τα ψηλά να
μην έχουν. Το συνεργείο βάρδιας της ΔΕΥΑ Κιλκίς έκανε εξαέρωση στο δίκτυο
ύδρευσης στην κάτω πόλη το απόγευμα και το βράδυ γύρω στις 22:00 στην πάνω
πόλη.
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