Με μικρές αλλαγές «πεζοδρόμηση» της παραλιμνίου
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Τετάρτη, 03 Ιούνιος 2020 14:56 -

ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

Μέχρι το τέλος Ιουνίου θα συνεχιστεί η «πεζοδρόμηση» στην παραλίμνια περιοχή σύμφωνα
με ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής.

Με βάση τα συμπεράσματα από την μέχρι τώρα εφαρμογή του μέτρου και μετά από
συνεννόηση με την Τροχαία, από την Δευτέρα 8 Ιουνίου επέρχονται αλλαγές όσον αφορά το
χρόνο απαγόρευσης της κυκλοφορίας αλλά και όσον αφορά τους δρόμους.

Σκοπός άλλωστε του μέτρου είναι να αποδοθεί χώρος στους πολίτες ώστε να κινούνται με
άνεση και ασφάλεια αλλά και να μην δημιουργηθεί κυκλοφοριακός φόρτος σε ορισμένους
οδικούς άξονες.
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Από την άλλη καταστηματάρχες της περιοχής αλλά και οι λεμβούχοι έχουν εγείρει
αντιδράσεις, έστειλαν επιστολή στο Δήμαρχο με την οποία εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά
τους διότι οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς να κληθούν να πουν την γνώμη τους, αλλά
όπως φαίνεται δεν εισακούστηκαν.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο Δήμαρχος από την ερχόμενη Δευτέρα η
απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων θα ισχύει από τις επτά το απόγευμα μέχρι στις έντεκα
το βράδυ.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων γίνεται ως εξής:

α) στην οδό Διονυσίου Φιλοσόφου, από την οδό Γλυκήδων έως τον υπαίθριο χώρο
στάθμευσης έναντι της πύλης εισόδου του Κάστρου

β) στο ρεύμα κυκλοφορίας της οδού έμπροσθεν της πλατείας Μαβίλη, με κατεύθυνση από
την οδό Ευαγγελίδη έως τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή

γ) στο ρεύμα κυκλοφορίας της οδού Γαριβάλδη με κατεύθυνση από την οδό Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου έως τη διασταύρωση με την οδό Γιοσέφ Ελιγιά

δ) στην έξοδο της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, στη συμβολή της με τη Λεωφόρο
Κωνσταντίνου Καραμανλή, απαγόρευση της αριστερής στροφής

ε) στο ρεύμα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Κάρολου Παπούλια, με κατεύθυνση από την οδό
Βογιάνου έως τη διασταύρωση με την οδό Γαριβάλδη.
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