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ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠ’ ΟΨΗ κ. ΚΩΝ/ΝΟΤ ΣΖΟΚΑ 
 
ΚΟΙΝ.  
Γραφείο κ. Δθμάρχου. 
Κυρία ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ με τθν παράκλθςθ κοινοποίθςθσ ςτισ 
δθμοτικζσ παρατάξεισ. 
Κυρία ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΜΩΡΑΪΣΗ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΤΔΠ. 
 
Κατόπιν τθλεφωνιματόσ ςασ, ζχω τθ τιμι να κζςω υπόψθ ςασ τα εξισ:  
 

Α) Σθν Παραςκευι 28 Φεβρουαρίου 2013 ζγινε ςυγκζντρωςθ με πρόςκλθςθ τθσ 
δθμοτικισ παράταξθσ «Δθμόςιοσ Χϊροσ», με αφορμι τροχαίο, ςτο δρόμο Κυανι 
Ακτι – Παντοκράτορα, που είχε ςαν αποτζλεςμα το ςοβαρό τραυματιςμό νεαροφ 
ςυμπολίτθ μασ. Καλζςαμε τουσ δθμότεσ μασ ςε ςυγκζντρωςθ διαμαρτυρίασ και 
ςυμπαράςταςθσ προσ τουσ περιοίκουσ και χριςτεσ του δρόμου Αγίου Γεωργίου-
Παντοκράτορα, που ζλαβε χϊρα ςτθν αίκουςα του Εργατικοφ Κζντρου. Εκεί 
αποφαςίςτθκε νζα ςυγκζντρωςθ, τθν Κυριακι 10 Μαρτίου 2013 το πρωί με ςτόχο 
τθ διαμόρφωςθ πρόταςθσ για άμεςθ παρζμβαςθ ανακοφφιςθσ του δρόμου αυτοφ. 
Αυτι ζλαβε χϊρα ςτον ειρθμζνο δρόμο, Κυανι Ακτι – Παντοκράτορα, με 
ςυμμετοχι ςυμπολιτϊν μασ, φορζων και εκπροςϊπθςθ του «Πολιτιςτικοφ 
υλλόγου Αγίου Γεωργίου». Η παράταξι μασ ανζλαβε να κινθτοποιθκεί κεςμικά ςτο 
πλαίςιο τθσ λειτουργίασ του Διμου ηθτϊντασ να αναλθφκοφν από τθ Δθμοτικι 
Αρχι, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Σροχαίασ και τθν απαραίτθτθ εποπτεία τθσ 
Ειςαγγελικισ Αρχισ, «διαδικαςίεσ για μονοδρομιςεισ, πεηοδρομιςεισ, 
ποδθλατοδρομιςεισ, εγκατάςταςθ ςτενϊςεων ι/και μειωτιρων ταχφτθτασ, 
ςθματοδοτϊν ρφκμιςθσ τθσ κυκλοφορίασ και φωτιςμοφ κακϊσ και να αναλθφκεί θ 
επιμελθμζνθ διαγράμμιςθ των διαβάςεων» κατόπιν μελζτθσ που πρζπει να 
εκτελεςτεί το δυνατόν ςυντομότερο. 
 

Β) το πλαίςιο αυτό και με βάςθ τισ ςυηθτιςεισ τθσ Κυριακισ 10 Μαρτίου 2013 
προτείνουμε: 1) να αντιμετωπιςτεί άμεςα το ενδεχόμενο για μονοδρόμθςθ, με 
προτίμθςθ ςτθν πρωινι κάκοδο, άρα με κατεφκυνςθ προσ το κζντρο. 2) Να 
χαραχκεί, ζςτω και με απλό άςπριςμα, δθλαδι διαγράμμιςθ, «πεηοδρόμιο» και 
«ποδθλατόδρομοσ», ενδεχομζνωσ ςε κοινι λωρίδα, που να ελζγχεται ϊςτε να μθ 
γίνεται χριςθ/κατάχρθςθ από μθχανοκίνθτα μζςα (μοτοποδιλατα, μοτοςικλζτεσ, 
αυτοκίνθτα) ςε ςτάςθ, ςτάκμευςθ και κίνθςθ. 3) Να προβλεφκεί ανάπτυξθ 
ςτενϊςεων αποκάρρυνςθσ προςπεραςμάτων (με ευκυγράμμιςθ, εκτιμοφμε, ςτθν 
νότια - ανατολικι γωνία του Κάςτρου, που ιδθ δθμιουργεί ςτζνωςθ ςτο δρόμο 
αυτό). 
 

Με εκτίμηση 
 
Γιάννης Ρέντζος 


