Ωραιόκαστρο, 15.09.2020
Υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια συστήματος
αποσιδήρωσης - απομαγγανίωσης για την ύδρευση του οικισμού
Ανθούπολης
Ένα έργο "ανάσα" για τους κατοίκους του οικισμού της Ανθούπολης στη
Λητή του Δήμου Ωραιοκάστρου θέτει σε τροχιά υλοποίησης με
ενέργειές του ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης.
Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020, στο Δημαρχείο υπογράφηκε η
σύμβαση για την εκτέλεση της "Προμήθειας συστήματος
αποσιδήρωσης - απομαγγανίωσης για την ύδρευση του οικισμού
Ανθούπολης στο Δ.Κ. Λητής Δ. Ωραιοκάστρου" μεταξύ του δημάρχου
Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη και του Δημήτρη Γιανκάκη,
εκπροσώπου της εταιρείας "ΤΕΜΑΚ Α.Ε.Τ.Ε.
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσιών Επενδύσεων, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A
“Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020" (Πράξη με ακρωνύμιο "Aqua-lity"),
στο οποίο ο Δήμος Ωραιοκάστρου συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση
και θέση σε λειτουργία ενός συστήματος επεξεργασίας νερού για την
απομάκρυνση υδρόθειου και ιόντων σιδήρου και μαγγανίου από το
νερό ύδρευσης του οικισμού Ανθούπολης στο Δ.Κ. Λητής του Δήμου
Ωραιοκάστρου.
Στη μελέτη για την προμήθεια του συστήματος επεξεργασίας νερού
αναφέρεται πως το νερό της γεώτρησης στην περιοχή της Ανθούπολης
θα αποθηκεύεται σε μία δεξαμενή συλλογής ακατέργαστου νερού. Από
την δεξαμενή το νερό με τη βοήθεια αντλίας, θα περνάει από τη

διάταξη των φίλτρων του συστήματος επεξεργασίας νερού και
επεξεργασμένο θα πηγαίνει στην υπάρχουσα δεξαμενή νερού
κατανάλωσης. Η μέθοδος που επιλέγεται για την απομάκρυνση των
ιόντων από το νερό είναι απολύτως φυσική και έχει ήδη εφαρμοσθεί με
επιτυχία σε ανάλογες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.
"Δίνουμε λύση σε ένα χρόνιο και σημαντικό πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στον οικισμό της Ανθούπολης. Προχωράμε
στην προμήθεια του συγκεκριμένου συστήματος για να περνά το νερό
από ειδική επεξεργασία. Έτσι, το νερό που θα καταλήγει στις βρύσες
των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων της περιοχής θα είναι
κατάλληλο για χρήση", τόνισε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής
Τσακίρης.
Στη συνάντηση για την υπογραφή της σύμβασης ήταν παρόντες ο
πρόεδρος της ΔΕΥΑΩ, Σταύρος Μαρμαρίδης και ο υπεύθυνος της
Πράξης, Αναστάσιος Τσελίκογλου.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.

