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Δημοσιογραφική διάσκεψη Δημάρχου Λεμεσού,
Νικολαϊδη, την Μ. Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

κ.

Νίκου

Μέτρα απάμβλυνσης του κυκλοφοριακού προβλήματος
 PARK AND RIDE στον παραλιακό δρόμο
 Χρήση χώρου στάθμευσης της Α’ Αστικής από το κοινό
Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών του για απάμβλυνση του
κυκλοφοριακού προβλήματος στην πόλη μας, ο Δήμος Λεμεσού
εξαγγέλλει τα πιο κάτω δύο μέτρα που θα αρχίσουν να ισχύουν πάνω
σε πιλοτική βάση από την Παρασκευή 14/4/2017:
1. PARK AND RIDE στον παραλιακό δρόμο
Με στόχο την αντιμετώπιση του αυξημένου κυκλοφοριακού
προβλήματος στον παραλιακό δρόμο λόγω των έργων στην περιοχή
σύνδεσης της παραλιακής λεωφόρου με τη Λεωφ. Φρ. Ρούσβελτ, θα
λειτουργήσει σύστημα PARK AND RIDE ως εξής:
 Οι επιβάτες που θα επιβιβάζονται στα λεωφορεία της ΕΜΕΛ
της Διαδρομής 30 από τη στάση απέναντι από τους
οργανωμένους
χώρους
στάθμευσης
στον
Εναέριο
(χωρητικότητας 300 θέσεων) και στον οργανωμένο χώρο
στάθμευσης της Εταιρείας Παφίλια απέναντι από το
Δημοτικό Κηποθέατρο (χωρητικότητας 400 θέσεων), θα
μεταφέρονται δωρεάν προς την περιοχή του παλιού
λιμανιού. Θα τους δίδεται επίσης ένα ΔΕΛΤΙΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ το οποίο θα χρησιμοποιούν για την
επιστροφή τους από την περιοχή του παλιού λιμανιού προς
την προαναφερθείσα στάση.
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 Το ίδιο όπως πιο πάνω θα ισχύει και για τους επιβάτες που
θα κινούνται επίσης προς την περιοχή του παλιού λιμανιού
από την αντίθετη κατεύθυνση, από τη στάση δηλαδή
απέναντι από τους χώρους στάθμευσης των κυβερνητικών
κτιρίων της Λεωφ. Φρ. Ρούσβελτ και Δημοκρατίας
(χωρητικότητας 250 θέσεων).
 Με τον τρόπο αυτό όσοι έχουν προορισμό την περιοχή του
παλιού λιμανιού και από τις δύο κατευθύνσεις θα μπορούν
να σταθμεύουν στους παρακείμενους χώρους στάθμευσης
και να μεταφέρονται δωρεάν με λεωφορείο.
 Το πιο πάνω μέτρο θα ισχύει τις Παρασκευές, Σάββατα και
Κυριακές από τις 6 μμ.

2. Χρήση χώρου στάθμευσης της Α’ Αστικής από το κοινό
Με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο κέντρο της πόλης, η
Σχολική Εφορία Λεμεσού θα παραχωρήσει πιλοτικά το βόρειο
χώρο στάθμευσης της Α’ Αστικής Σχολής για δωρεάν χρήση
από το κοινό. Η διευθέτηση αυτή θα ισχύει από την Παρασκευή 5
μμ μέχρι την Κυριακή τα μεσάνυκτα. Σημειώνεται ότι ο χώρος
θα φωτίζεται, δεν θα υπάρχει φύλακας αλλά οι πύλες του θα
ανοίγουν και θα κλείνουν αυτόματα την Παρασκευή στις 5 μμ και
την Κυριακή τα μεσάνυκτα αντίστοιχα.
3. Τα πιο πάνω μέτρα θα αξιολογηθούν μετά από τρίμηνη
λειτουργία τους.
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4. Ο Δήμος Λεμεσού ευχαριστεί το Υπουργείο Μεταφορών Έργων
και Επικοινωνιών για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης των
λεωφορείων της ΕΜΕΛ της Διαδρομής 30. Με τον τρόπο αυτό
αρχίζει η πρακτική εφαρμογή του πολύ σημαντικού για τις
δημόσιες συγκοινωνίες θεσμού PARK AND RIDE.
Ευχαριστούμε επίσης τη Σχολική Εφορία Λεμεσού γιατί με την
παραχώρηση του χώρου στάθμευσης της Α΄ Αστικής Σχολής
ανοίγει πρώτη το δρόμο της αξιοποίησης των χώρων στάθμευσης
δημόσιων αλλά και ιδιωτικών κτηρίων για το κοινό κατά τη
διάρκεια των ωρών που δεν χρησιμοποιούνται από τους
κανονικούς χρήστες τους.

