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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

 Σε σχέση με την χθεσινή πλημμυρική καταιγίδα που έπληξε τη πόλη της 

Λαμίας και ιδιαίτερα τις ανατολικές περιοχές όπου και βρίσκεται σε εξέλιξη η 

κατασκευή του έργου αντιπλημμυρικής προστασίας της ανατολικής εισόδου της 

πόλης, σημειώνονται τα εξής :  

 - Ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις που καταγράφηκαν προβλήματα από τη 

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και την Πυροσβεστική Υπηρεσία και αυτές αφορούσαν κυρίως εισροή 

βρόχινου νερού σε υπόγειους χώρους.  

- Ιδιαίτερα στην περιοχή της οδού Στυλίδας όπου και εκτελούνται 

κατασκευαστικές εργασίες, η Π.Υ. ανέφερε μία μόνο περίπτωση, που κλήθηκε για 

άντληση υδάτων πράγμα που οφείλεται στο ότι ήδη το έργο, παρ’ ότι ημιτελές, 

λειτούργησε απομακρύνοντας το μεγάλο όγκο νερού που προηγουμένως 

κατέκλυζε την περιοχή (Εργατικές Κατοικίες και κατάντι ιδιοκτησίες). 

- Όσον αφορά την εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου, υπενθυμίζεται ότι η 

εκτέλεση των εργασιών ξεκίνησε στις 9 Νοεμβρίου 2017, καθώς προηγουμένως 

έπρεπε να προηγηθούν διευθετήσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με την κατασκευή 

παρακαμπτήριας οδού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τροχαίας. Έγινε διακοπή 

των εργασιών κατά τον Δεκέμβριο μετά από αίτημα των παρόδιων επαγγελματιών 

και οι εργασίες επανεκίνησαν περί τα μέσα Ιανουαρίου. Την πρόοδο των εργασιών 

έχουν καθυστερήσει, η ανάγκη που προέκυψε για κατασκευή νέου δικτύου οπτικών 

ινών, η επιβράδυνση των εργασιών οδοστρωσίας από τους περιορισμούς που 

έθεσε η ΔΕΣΦΑ, σε σχέση με τον υφιστάμενο αγωγό φυσικού αερίου καθώς και 

κάποιες καιρικές συνθήκες. 

- Σήμερα έχει ολοκληρωθεί, το σύνολο των δικτύων ομβρίων, που είναι και 

το κύριο αντικείμενο του έργου καθώς και τα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και 

ύδρευσης, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες οδοποιίας και φρεατίων 

υδροσυλλογής. Εκτιμάται ότι η οδός σε ολόκληρο το μήκος των 1.800 μ. θα δοθεί 

στην κυκλοφορία εντός του Σεπτεμβρίου. 



Με την ευκαιρία, σε σχέση με περιπτώσεις πλημμυρισμένων υπόγειων 

χώρων που είδαν το φως της δημοσιότητας, αυτές δεν αφορούσαν ελλείψεις 

δικτύων αλλά κυρίως έλλειψη ιδιωτικών μέσων προστασίας τους. 

- Ειδικά για την ιδιοκτησία ξυλουργείου στην περιοχή Έπαυλης Πελαργών 

και εκτός περιοχής εκτέλεσης του έργου, εκτός οικισμού και σχεδίου πόλεως, η 

οποία επλήγει από υπερχείλιση ανοικτής τάφρου, παρότι έχουν εκτελεσθεί τα έργα 

που προέβλεπαν οι μελέτες, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. υλοποιεί επί πλέον την κατασκευή 

πλακοσκεπούς αγωγού προστασίας των παρόδιων.  

 Με δεδομένο ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα επαναλαμβάνονται όλο και 

πιο συχνά και με κίνδυνο να ξεπερνούν τις προβλέψεις και τους σχεδιασμούς είναι 

αυτονόητη η ανάγκη συνεργασίας φορέων και δημοτών για τον περιορισμό των 

συνεπειών τους.  

 
 
 
            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
      ΙΩΑΝΝΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 


