ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Κυπριακός Υδατικός Σύνδεσμος σε συνεργασία με τους Cyprus Young
Water Professionals, σας προσκαλούν σε τεχνική επίσκεψη που
διοργανώνουν στο Φράγμα Αρχάγγελου στην Αραδίππου και στο
Διυλιστήριο Νερού Τερσεφάνου – Σαββάτο 2 Ιουλίου 2022
Το φράγμα Αρχάγγελου είναι ένα από τα δύο υπό κατασκευή φράγματα σκληρού
επιχώματος του Έργου ‘Αντιπλημμυρικά Έργα Αραδίππου. ‘Έχει ύψος 22m και χωρητικότητα
ταμιευτήρα 330,000m3. Η κατασκευή του φράγματος αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από
τον χειμώνα του 2023/24.
Το Διυλιστήριο Νερού Τερσεφάνου κατασκευάστηκε το 2000, έχει δυναμικότητα 60,000
κ.μ./ ημ. και παρέχει νερό στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου Το νερό
διοχετεύεται στο Διυλιστήριο από το Νότιο αγωγό.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επίσκεψη θα πρέπει να μεταβούν στου χώρους του
φράγματος με ιδιωτικά μέσα.
Η ξενάγηση προγραμματίζεται να αρχίσει στις 09:30 π.μ.. από το Φράγμα Αρχάγγελου. Η
παρουσίαση θα γίνει από το Μηχανικό του Έργου, Δόκτορα Κυριάκο Κύρου.
Η ξενάγηση στο Διυλιστήριο Νερού Τερσεφάνου, θα αρχίσει στις 11:30 και θα γίνει από τον
Κύριο Γιαννάκη Παπάζογλου, Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας Νερού και
Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Διυλιστηρίων.
Η όλη εκδήλωση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 13:00. Με το πέρας της εκδήλωσης
προγραμματίζεται γεύμα σε κοντινό εστιατόριο για όσους επιθυμούν. Κάθε συμμετέχοντας
θα αναλάβει το κόστος του δικού του γεύματος. Όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να το
αναφέρουν στη δήλωση συμμετοχής τους.
Επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες παρακαλώ όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας έγκαιρα
και πριν τις 25/06/2022. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τη μέρα δήλωσης
συμμετοχής.
Η επίσκεψη είναι μέρος του δεύτερου κύκλου των "CyprusWaterTalks". Η δραστηριότητα
«Κυπριακά Υδατικά Θέματα» έχει σκοπό να φέρει σε επαφή επαγγελματίες από τον ιδιωτικό,
ακαδημαϊκό, ερευνητικό και δημόσιο τομέα με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών
για την αειφόρο ανάπτυξη των υδάτων και υγρών αποβλήτων λαμβάνοντας υπόψη την
προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα.
Για δήλωση συμμετοχής : info@cwakys.com, cywp@cwakys.com

Οδηγίες για το Φράγμα Αρχάγγελου:

Ερχόμενοι από Λευκωσία ή Λεμεσό φθάνουμε στον κόμβο Ριζοελιάς και παίρνουμε την 3η
έξοδο του κυκλικού κόμβου με κατεύθυνση τη Λάρνακα. Αμέσως μετά, σε απόσταση 200 m
περίπου από τον κυκλικό κόμβο, στρίβουμε αριστερά και σε απόσταση 50m περίπου
στρίβουμε και πάλι αριστερά. Ο δρόμος μας οδηγεί κάτω από τον αυτοκινητόδρομο και
φθάνουμε σε φώτα τροχαίας από όπου στρίβουμε δεξιά. Ο δρόμος περνά δίπλα από τη
σχολή PASCAL και σε απόσταση 700 m περίπου υπάρχει στάση λεωφορείων στα δεξιά. Εκεί
στρίβουμε δεξιά και ο δρόμος μας οδηγεί δίπλα από την εκκλησία της Παναγίας
Αιματούσας και μετά σε μία γέφυρα που περνά πάνω από τον αυτοκινητόδρομο. Εκεί
υπάρχει πινακίδα του έργου. Στρίβουμε αριστερά και ακολουθούμε τη σήμανση του
εργολάβου IAKOVOU BROS. Το τελευταίο κομμάτι του δρόμου( περίπου 1,5 km) είναι
χωματόδρομος.
Οδηγίες για το Διυλιστήριο Νερού Τερσεφάνου:

Όταν φτάσετε στον Κυκλικό κόμβο Καλού Χωρίου Λάρνακας, ακολουθείστε το δρόμο που φαίνεται
με κόκκινο χρώμα.

