O �11µoc; AeµecroO Kai o �11µoc; Kcnw n0Aeµ101wv crac; npocrKaAoOv am eyKaiv1a Tou tpyou
rPAMMIKO nAPKO KaTa µ�KO<; Trl<; KOIT'l':; TOY noTAMOY rAPYMH
Ta eyKaivia Sa reMcre1
o Ynoupy6c; rewpyiac;, AypOTIKfl<; AvcmTu�r,c; Kai nepl�ClAAOVTO<; K. Ni Ko<; KouyuiAr,<;
TET<lPT'l, 2 aEKEµJ3piou 2015, O"TI<; 4.00µ.µ.
crTriv 006 Mov11c; Maxaipa, ouT1Ka Tou KevTp1KoO nupocrj3ecrT1KoO Lm8µoO.
H eKOflAwcrri cruyxp11µarno0Teim1 an6 To Eupwna·1K6 Taµeio nep1cpepe1aK11c;
AvanTu�ric; Tl")<; Eupwna·1K11c; 'Evwcrric;, an6 E8v1KoOc; nopouc; Kai To �11µ0T1K6 Taµeio.
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ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Γήκνο Λεκεζνύ πιεξνθνξεί ην θνηλό όηη νη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε
Κέληξνπ Πόιεο» ζπλερίδνπλ λα εθηεινύληαη βάζεη ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ.

Σν πξνζερέο ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ είλαη σο αθνινύζσο:
-

Από ηηο 12/9/2011 κέρξη ηηο 30/11/2011 ζα εθηεινύληαη εξγαζίεο ζηελ νδό Αζελώλ από ηε
ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Διιάδνο κέρξη ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Ζξαθιή Αγγειίδε.
Ζ πξόζβαζε πξνο ηελ νδό Αλεμαξηεζίαο ζα γίλεηαη κέζσ ησλ νδώλ Καλάξε θαη Αλδξέα
Θεκηζηνθιένπο.
Ζ πξόζβαζε πξνο ηελ νδό Δηξήλεο ζα γίλεηαη κέζσ ηεο νδνύ Κώζηα Υαξάθε.
Οη κνλόδξνκνη ησλ νδώλ Γηάγθνπ Πνηακίηε θαη Ζξαθιή Αγγειίδε από ηε ζπκβνιή ηνπο κε
ηελ νδό Αξρ. Κππξηαλνύ θαη ηελ νδό Αζελώλ ζα αληηζηξαθνύλ.

-

Από ηηο 19/9/2011 κέρξη ηέινο Γεθεκβξίνπ 2011 ζα εθηεινύληαη εξγαζίεο ζηελ νδό Διιάδνο
από ηε ζπκβνιή κε ηελ νδό Αγίνπ Αλδξένπ κέρξη ηε ζπκβνιή κε ηελ νδό Αζελώλ θαη ζην
ηκήκα ηεο νδνύ πάξηεο από ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Διιάδνο κέρξη ηε ζπκβνιή ηεο κε
ηελ νδό Κηηίνπ Κππξηαλνύ.

-

Από ηηο 5/9/2011 κέρξη ηέινο Ννεκβξίνπ 2011 ζα εθηεινύληαη εξγαζίεο ζηελ νδό Γεκήηξε
Μεηξνπνύινπ θαη ζηελ νδό Γελεζιίνπ Μηηηέιια.

εκεηώλεηαη όηη νη πάλσ εκεξνκελίεο ππόθεηληαη ζε αιιαγέο ιόγσ απξόβιεπησλ εκπνδίσλ πνπ
κπνξεί λα πξνθύςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ αιιά ν Δξγνιάβνο ζα θαηαβάιεη θάζε
δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ.

Καηά ηελ πεξίνδν απηή νη νδεγνί πξνηξέπνληαη λα αθνινπζνύλ ηηο πνξείεο πνπ ζεκεηώλνληαη ζηηο
πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο, θαζώο θαη ηηο πνξείεο πνπ ζα θαζνδεγνύλ ηα πξνεηδνπνηεηηθά
ζήκαηα εθηξνπήο.

Σν έξγν «Αλάπιαζεο Κέληξνπ Πόιεο» ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Σακείν
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο κε άμνλα πξνηεξαηόηεηαο «ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ ΑΣΗΚΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ
ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΣΖ ΤΠΑΗΘΡΟΤ» θαη εηδηθό ζηόρν «ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ ΣΟΤ ΑΣΗΚΟΤ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ηεο πξνγξακκαηηθήο
πεξηόδνπ 2007 – 2013

ΑΠΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΛΔΜΔΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι
τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015, στις 4.00 μ.μ
θα γίνουν τα
Εγκαίνια του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ»
στην οδό Θέμιδος, έναντι του Δημοτικού Μεγάρου
τα οποία θα τελέσει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Σωκράτης Χάσικος
Το Έργο είχε ενταχθεί στην προγραμματική περίοδο 2007 ‐2013, στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα “Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα” από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με άξονα προτεραιότητας
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ και
ειδικό στόχο την ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και είναι συνολικού κόστους
περίπου € 18 εκατομμυρίων.
Το Έργο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
1. Μέτρα κυκλοφοριακής διαχείρισης περιλαμβανομένων ειδικών ρυθμίσεων
για περιορισμό των μετακινήσεων αυτοκινήτων και άλλων τροχοφόρων.
2. Κατασκευή νέων πεζοδρομίων.
3. Πλακόστρωση / επίστρωση δρόμων.
4. Τοπιοτέχνηση και δεντροφύτευση.
5. Διαμόρφωση πλατειών και πεζοδρόμων.
6. Σύγχρονο οδικό φωτισμό.
7. Ανάδειξη ιστορικών, διατηρητέων και παραδοσιακών κτιρίων.
8. Ενίσχυση και υπογειοποίηση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας
ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ

