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ΕΤΡΕΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΟΔΩΝ
Εσοεία επιυείοηρη καθαοιρμξύ ςχμ δοόμχμ εμδξδημξςικήπ ξδξπξιίαπ έυει
ποαγμαςξπξιηθεί ρςη Δημξςική Εμόςηςα Φιλώςα ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ με
εσθύμη ςξσ αομόδιξσ αμςιδημάουξσ, κ. Σςάθη Δεληγιαμμίδη και ςη
ρσμμεςξυή πξλλώμ αιοεςώμ εκποξρώπχμ ςηπ πεοιξυήπ πξσ ρσμδοάμξσμ
ςξσπ λίγξσπ εογαζόμεμξσπ πξσ σπάουξσμ. Τα ρημεία πξσ είυαμ επιρημαμθεί
χπ επικίμδσμα λόγχ ςηπ βλάρςηρηπ, αλλά και μπάζχμ ή τεοςώμ σλικώμ
ήςαμ πξλλά και διαρκξοπιρμέμα ρε όλξ ςξ μήκξπ ςχμ δοόμχμ ςηπ πεοιξυήπ.
Η επιμξμή και η ποξρπάθεια ςόρξ ςχμ εογαζόμεμχμ ρςξ Δήμξ Αμσμςαίξσ,
όρξ και ςχμ αιοεςώμ εκποξρώπχμ, πξσ ρσμμεςέυξσμ με ποξρχπική εογαρία
ρςξ ρύμξλξ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ καθαοιρμξύ ςχμ ξδώμ, έυξσμ δημιξσογήρει
ςημ εικόμα ςηπ εσςανίαπ ρε όλξ ςξ μήκξπ ςξσ ξδικξύ δικςύξσ ςηπ Δημξςικήπ
Εμόςηςαπ.
«Η εμπλξκή μαπ ρςα κξιμά είμαι από διάθερη για ποξρτξοά και όοενη για
δξσλειά» ςξμίζει ξ Αμςιδήμαουξπ Αμσμςαίξσ, κ. Σςάθηπ Δεληγιαμμίδηπ, ξ
ξπξίξπ ρσμευίζει «Είμαι εσυήπ έογξμ όςι έυξσμε πξλύ άνιξσπ ρσμεογάςεπ ρςα
πεοιρρόςεοα υωοιά, πξσ αμ και είμαι Ποόεδοξι ή Μέλη Τξπικώμ Σσμβξσλίωμ
ποξρπαθξύμ όυι μόμξ για ςξ υωοιό ςξσπ, αλλά για ςξ ρύμξλξ ςξσ Δήμξσ.
Όλξι μαζί απξταρίραμε όςι ποέπει μα δώρξσμε ιδιαίςεοη ποξρξυή ρςημ
αρτάλεια ςωμ καςξίκωμ και για ςξ λόγξ ασςό κάμαμε μία μεγάλη ποξρπάθεια
για ςη βελςίωρη ςηπ καςάρςαρηπ ςξσ ξδικξύ δικςύξσ με ςημ απξμάκοσμρη
μπάζωμ, ςημ κξπή κλαδιώμ και δέμςοωμ, ςημ ρσρςημαςική κξπή ςωμ υόοςωμ,
έςρι ώρςε μα βελςιωθεί η ξοαςόςηςα και μα απξμακοσμθεί ξ κίμδσμξπ
αςσυημάςωμ λόγω κακώμ ρσμθηκώμ ςωμ δοόμωμ ςηπ πεοιξυήπ».
Γοατείξ Τύπξσ
Δήμξσ Αμσμςαίξσ
Επενηγήρειπ επιρσμαπςόμεμξσ τωςξγοατικξύ σλικξύ
1. Δοόμξπ ειρόδξσ ρςημ Τξπική Κξιμόςηςα Φιλώςα από ςημ πλεσοά ςξσ παλιξύ
ριδηοξδοξμικξύ ρςαθμξύ, όπξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ διαμξίνειπ και γίμεςαι ρσυμή
κξπή ςχμ υόοςχμ.
2. Δοόμξπ Φιλώςα – Πελαογξύ, όπξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ διαμξίνειπ ρε ρημαμςικό
ςμήμα ςξσ δοόμξσ και απξμάκοσμρη μπάζχμ και ρκξσπιδιώμ.
3. Διάμξινη ςξσ δοόμξσ ρύμδερηπ Αμςιγόμξσ με ςημ Ε.Ο. Έδερραπ – Φλώοιμαπ ρςξ ύφξπ
ςξσ κόμβξσ.
4. Εκςεςαμέμεπ εογαρίεπ διάμξινηπ ςξσ δοόμξσ ποξπ Μαμιάκι, με απξμάκοσμρη
μπάζχμ, κξπή δέμςοχμ και κλαδιώμ.
5. Αιοεςξί, εθελξμςέπ και εογαζόμεμξι ρςημ ποξρπάθεια απξμάκοσμρηπ κλαδιώμ από
ςξ δοόμξ Ε.Ο. Έδερραπ – Φλώοιμαπ ποξπ ςξ Μαμιάκι.

