
OKONDOKO UDALA AYUNTAMIENTO DE OKONDO

Udala  buru-belarri  ari  da  lanean
herriko ur-zerbitzua hobetzeko

Duela aste batzuetatik, mantentze-lanetako langileak lanean ari dira ura
tratatzeko  estazioa  dagoen  instalazioak  eguneratzeko,  40.000  euro
inguruko inbertsioarekin

Okondo,  2020ko  urriaren  6a. Okondoko  Udalak  asteak  daramatza  iturburuetatik

datorren ura (EUTE) kudeatzen den udalerriko Edateko Uraren Tratamendurako

Estazioa konpontzen  eta  eguneratzen.  Enpresa  berri  bat  kontratatzeari  esker,

kontrol-balbula berri bat instalatu daiteke, beharrezko lanak automatizatzeko.

Horrela,  bi  turbidimetro  jarri  dira,  lau  neurketekin.  Tresna  horri  esker,  uretako

uhertasuna zehatz eta ziurtasunez neurtu ahal izango da, eta Ugalde eta Asunsako

iturburuetatik  datorren  biltegian  sartzen  dena  kontrolatu  ahal  izango  da,  bai  eta

EUTEren sarrera eta irteera ere, banaketa-biltegiaren irteera, bizilagunen etxeetara

irits dadin.

Jon Escuza Okondoko alkateak jakitera eman duenez, "Gobernu taldetik hilabeteak

daramatzagu  lanean  aspalditik  dagoen  arazo  honi  irtenbidea  emateko,  batez  ere

mantenu faltagatik eta kudeaketa desegokiagatik".
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OKONDOKO UDALA AYUNTAMIENTO DE OKONDO
Konponketa eta eguneratze integrala

Era berean, denboraren poderioz kaltetuta zeuden iragazkiak konpondu behar izan

dira, eta, batez ere, beharrezko zainketa faltagatik; horregatik, ez zuten behar bezala

betetzen haien funtzioa.

Elementu  hauek  ez  zuten  uraren  iragazki  natural  bezala  erabili  ohi  den  harerik,

gainera  pitzadura  ugari  zituzten,  euren  funtziorako  erabilezinak  zirenak.  Alkateak

adierazi duenez, "Bypass-ak ere ihes ugari zituen; elementu hori oso garrantzitsua

da, lehen aipatutako iragazkietan lan egin baitaiteke, ur-zerbitzua emateari utzi gabe,

eta,  beraz,  konpondu egin  behar izan da".  Sistema pneumatikoan zeuden hodiak

hautsita zeuden, eta, ondorioz, ezin ziren automatikoki erabili, eskuzko aukera baita

orain arte erabilgarri zegoen bakarra.

Garrantzitsua da azpimarratzea "atzo, astelehena, udalerriko hainbat puntutan uraren

uhertasuna aztertu zela, eta neurketen emaitzek ondorioztatzen dute uraren kalitatea

Osasun Sailak eskatzen dituen parametroen barruan dagoela".

"Udala  harremanetan  dago  etengabe  EUTEa  konpontzeaz  eta  eguneratzeaz,

arduratzen  diren  teknikariekin  eta  esan digute  datozen  egunetan,  40.000  euroko

inbertsioarekiko lanak amaituta egongo dela eta errendimendu betean funtzionatuko

duela",  amaitu  du  Jon  Escuzak,  eta  "estazioaren  funtzionamenduaren  jarraipena

denbora errealean egitea ahalbidetuko duen sistema automatizatu bat  instalatuko

dela  ere  aurreratu  du,  horrela  parametro  guztiak  bistaratuta  izango  dira  besteak

beste kloroa, uhertasuna eta emaria”.
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