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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ : ΔΤΟ  ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΞΕΚΙΝΟΤΝ ΣΟΝ ΔΗΜΟ 

Δσξ πξλύ μεγάλα και υοηρςικά έογα νεκιμξύμ ρςξμ δήμξ Ωοχπξύ. Σξ 
ποώςξ ατξοά,  ςξ δίκςσξ απξυέςεσρηπ ξμβοίχμ σδάςχμ ςξσ αμαςξλικξύ 
ςμήμαςξπ ςξσ ξικιρμξύ υχοιό Ωοχπόπ,  ξ ξπξίξπ ρσλλέγει ςα όμβοια ύδαςα 
δύξ λεκαμώμ πξσ βοίρκξμςαι αμαςξλικά ςξσ Ωοχπξύ και δεμ καλύπςξμςαι 
από ςξ σπό καςαρκεσή δίκςσξ. Σξ Μήκξπ ςξσ αγχγξύ , ξ ξπξίξπ εκβάλει 
ρςξμ Αρχπό πξςαμό είμαι 1.000 μ. πεοίπξσ.  

ςξμ ξικιρμό ςξσ Ωοχπξύ εκςελξύμςαι έογα καςαρκεσήπ ςξσ δικςύξσ 
απξυέςεσρηπ  ξμβοίχμ . Σξ σπό καςαρκεσή δίκςσξ καλύπςει ςξ δσςικό ςμήμα 
ςξσ ξικιρμξύ.  

Σξ αμαςξλικό ςμήμα ςξσ ξικιρμξύ δεμ απξυεςεύεςαι με απξςέλερμα μα  
παοξσριάζει έμςξμα πλημμσοικά ταιμόμεμα. Σα μεοά μιαπ ενχςεοικήπ 
λεκάμηπ έκςαρηπ 487 ρςοεμμάςχμ πεοίπξσ, πξσ εκςείμεςαι μόςια ςξσ 
ξικιρμξύ, απξοοέξσμ επιταμειακά ρςιπ ξδξύπ μέυοι μα ρσμαμςήρξσμ ςημ ξδό 
Ωοχπξύ – κάλαπ Ωοχπξύ, εμώ μία δεύςεοη λεκάμη έκςαρηπ 273 
ρςοεμμάςχμ πξσ βοίρκεςαι αμαςξλικά ςηπ ποώςηπ , ρσγκεμςοώμει ςα μεοά 
ςηπ, επίρηπ ρςημ ίδια ξδό. Η ξδόπ Ωοχπξύ – κάλαπ Ωοχπξύ βοίρκεςαι ρε 
επίυχμα μικοξύ ύφξσπ.  

 Ασςό έυει χπ απξςέλερμα ςα μεοά πξσ απξοοέξσμ από ςιπ μόςιεπ 
λεκάμεπ   ( ερχςεοικέπ και ενχςεοικέπ ) μα λιμμάζξσμ καςά μήκξπ ςηπ κύοιαπ 
ξδξύ ςξσ Ωοχπξύ , καςακλύζξμςαπ ρε μεγάλη έκςαρη καςξικημέμεπ και μη 
πεοιξυέπ. ε έμςξμεπ βοξυξπςώρειπ ςξ ύφξπ ςξσ μεοξύ σπεοβαίμει, ρύμτχμα 
με μαοςσοίεπ καςξίκχμ, ςα 50 εκ, ταιμόμεμα πξσ ρσμαμςξύμε ρυεδόμ κάθε 
τξοά πξσ έυξσμε έμςξμεπ βοξυξπςώρειπ.  Έμαπ σπξςσπώδηπ ξυεςόπ με 
ποξβλημαςική  εκοξή, δεμ μπξοεί μα παοαλάβει ςα μεοά , ςα ξπξία 
παοαμέμξσμ για μεγάλξ υοξμικό διάρςημα ρςημ πεοιξυή, μέυοι μα διηθηθξύμ 
ρςξ έδατξπ.Έςρι λξιπόμ θα διεσθεςηθξύμ ςα όμβοια ύδαςα και θα ξδηγηθξύμ 
ρςξμ Αρχπό πξςαμό, ρςημ είρξδξ ςξσ υχοιξύ από ςημ κάλα Ωοχπξύ.  

Σξ δεύςεοξ έογξ ατξοά ςημ ρσλλξγή και διεσθέςηρη ςχμ ξμβοίχμ 
ρςημ ξδό Μαομαοά και Αγίξσ Γεχογίξσ ρςα Νέα παλάςια, και ρςξ αμαςξλικό 
κξμμάςι ρε όλξ ςξ μήκξπ ςηπ ξδξύ. Σημ ποξηγξύμεμη εβδξμάδα, ςέλειχραμ 
ξι ασςξφίεπ από ςημ Αουαιξλξγική Τπηοερία. Ολξκληοώθηκαμ ξι ςξμέπ 
δίυχπ μα βοεθξύμ αουαιξλξγικά εσοήμαςα, και έςρι νεκιμξύμ ξι εογαρίεπ 
απξπεοάςχρηπ ςξσ  έογξσ. Έμα έογξ (ρσμπληοχμαςικό), πξσ ήςαμ 
αμαγκαίξ, και υοημαςξδξςήθηκε από ςημ παοξύρα δημξςική αουή, 
ποξκειμέμξσ μα πληοχθξύμ η αουαιξλξγία και ςα ρκαπςικά μηυαμήμαςα πξσ 
υοηριμξπξιήθηκαμ για ςημ εογαρία ασςή. Ασςόπ ήςαμ και ξ λόγξπ πξσ δεμ 
ποξυχοξύρε ςίπξςα ςα ςελεσςαία ςοία υοόμια.  
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Ο μέξπ αγχγόπ ξμβοίχμ εκβάλει ρςξμ αμαρκεσαρθέμςα αγχγό ρςημ 

ξδό Κξοσςράπ. Ποξβλέπξμςαι καςαρκεσέπ τοεαςίχμ σδοξρσλλξγήπ ρε 
επιλεγμέμεπ θέρειπ, και όπξσ απαιςείςαι. Οι διαπλαςύμρειπ ςχμ πεζξδοξμίχμ 
και ξι καμπύλεπ πξσ έυξσμ εταομξρςεί κσοίχπ ρςιπ διαρςασοώρειπ ςχμ ξδώμ 
δσρυεοαίμξσμ ςημ κίμηρη ςχμ ξυημάςχμ, δημιξσογώμςαπ ςεοάρςια 
ποξβλήμαςα ρςημ ςοξτξδξρία ςχμ καςαρςημάςχμ.  

ςημ μέα διαμόοτχρη νηλώμξμςαι  και αμακαςαρκεσάζξμςαι ςα 
πεζξδοόμια καθώπ επίρηπ και  απξνήλχμχμςαι ξι ςοαπεζξειδείπ 
διαπλαςύμρειπ, πξσ δεμ επιςοέπξσμ ςη ρςάθμεσρη.  

Οι απξκαςαρςάρειπ γίμξμςαι με κσβόλιθξσπ και διαμξοτώμξμςαι μέεπ 
θέρειπ ρςαθμεύρειπ διαθέριμεπ για ςξσπ επιρκέπςεπ. 

ςξ επικίμδσμξ κξμμάςι μεςανύ Κύποξσ και Κξοσςράπ, ρςξ ςέλξπ ςηπ 
Μαομαοά, θα εκςοαπεί η κίμηρη ςχμ ξυημάςχμ ρςημ καμξμική ςηπ οξη, και 
όυι αμάπξδα όπχπ είμαι ρήμεοα, με απξςέλερμα μα δημιξσογξύμςαι 
αςσυήμαςα ρςημ ένξδξ ςηπ ξδξύ. Καςαρκεσή μέξσ αρταλςξςάπηςα 
ποξβλέπεςαι ρε όλξ ςξ μήκξπ ςηπ ξδξύ, από ςημ αουή έχπ ςξ ςέλξπ, με ςιπ 
ποξβλεπόμεμεπ εογαρίεπ απόβαρηπ.  

Σα έογα ασςά ςα θεχοξύμε πξλύ ρημαμςικά από ςημ άπξφη πχπ 
ποξρςαςεύξσμ ςιπ πεοιξσρίεπ ςχμ δημξςώμ μαπ, και θχοακίζξσμ ςημ δημόρια 
αρτάλεια. Δίμξμςαι λύρειπ ρε υοόμια ποξβλήμαςα, και απξκαθιρςξύμ ςημ 
αομξμική ζχή ςχμ δημξςώμ, διαμξοτώμξμςαπ έμα ήπιξ καθημεοιμό 
πεοιβάλλξμ διαβίχρηπ.  

 

 

Από ςξ γοατείξ Σύπξσ  

 

ςξσ Δήμξσ Ωοχπξύ 
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