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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΨΗ Η 17
ΝΟΕΜΒΡΗ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ-ΑΡΧΙΖΟΥΝ
ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 28/04/2021, 09:20 | από Voria.gr

Για την εκτέλεση του έργου θα απαιτηθεί ο ανά Οικοδομικό Τετράγωνο
ολικός αποκλεισμός της οδού 17ης Νοέμβρη - Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις
μετά το Πάσχα

Ένα μεγάλο έργο που μεταμορφώνει το κέντρο των Κωνσταντινοπολιτών ξεκινά
τις επόμενες ημέρες ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, το οποίο αφορά στην ανάπλαση
της οδού 17 Νοέμβρη.
Τα έργα που δρομολογούνται αναμένεται να αλλάξουν την όψη του πιο κεντρικού
εμπορικού δρόμου του οικισμού, καθώς περιλαμβάνουν διαπλάτυνση του δρόμου,
δημιουργία διαχωριστικής νησίδας, διαμόρφωση πεζοδρομίων, νέο ασφαλτοτάπητα,
σύγχρονο και ασφαλή φωτισμό, δημιουργία δύο λωρίδων πορείας ανά κατεύθυνση,
καθώς και διαμόρφωση του δεξιού συνδετήριου κλάδου του ισόπεδου κόμβου στην
συμβολή των οδών 17 Νοέμβρη και Αθ. Σταγειρίτη. Το έργο εκτείνεται σε μήκος 1
χιλιομέτρου της οδού και συγκεκριμένα από το ύψος του Σταγειρίτη έως την οδό
Σμύρνης.
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Φορέας κατασκευής ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, ενώ το έργο συγχρηματοδοτείται
από το Πράσινο Ταμείο καθώς και από ιδίους πόρους του δήμου, με τον
προϋπολογισμό του να φτάνει το 1,9 εκατομμύρια ευρώ. Τις τελευταίες ημέρες
λύθηκε και το θέμα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έλαβαν ΦΕΚ και
δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης, ενώ ο δήμος έκανε ήδη πρόσκληση
στον εργολάβο. Έτσι, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το εργοτάξιο μαζί με
τις εργασίες του έργου ξεκινούν μέσα στον Μάιο, βάζοντας σε ράγες υλοποίησης ένα
πολύ σημαντικό έργο για την Πυλαία.
Για την εκτέλεση του έργου θα απαιτηθεί ο ανά Οικοδομικό Τετράγωνο ολικός
αποκλεισμός της οδού 17ης Νοέμβρη, στο τμήμα μεταξύ των οδών Μεσολογγίου και
Σμύρνης καθώς και η μονοδρόμηση της οδού 17 Νοέμβρη μεταξύ των οδών
Σταγειρίτη με Μεσολογγίου (με κατεύθυνση από Σταγειρίτη προς Μεσολογγίου),
καθώς επίσης και μια σειρά μικρότερης κλίμακας κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, τις
οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο https://bit.ly/3vl8GUJ.
Ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη με επιστολή του προς τους κατοίκους της περιοχής τους
ενημερώνει τόσο για τη σημασία του έργου όσο και για τις ρυθμίσεις που θα ισχύουν
μετά το Πάσχα, όταν το έργο θα ξεκινήσει.
Παράλληλα τους ενημερώνει ότι στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί
ανάπλαση – αναδιαμόρφωση των κοινοχρήστων πεζοδρομίων. Για τον λόγο αυτό και
προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι τοπικές διαμορφώσεις των κρασπέδων και οι
υποβιβασμοί του πεζοδρομίου πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι κάθε ακινήτου, που
έχουν το νόμιμο δικαίωμα στάθμευσης οχήματος εντός της παρόδιας ιδιοκτησίας τους,
να αιτηθούν έγκριση στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για τη διέλευση οχημάτων,
υποβάλλοντας ηλεκτρονικά στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη
διαδρομή https://mycityservices.pilea-hortiatis.gr/ (Φάκελος e-Τεχνική -Άδεια
Στιγμιαίας Χρήσης Πεζοδρομίου σε Εντός Σχεδίου Περιοχή). Λόγω της πανδημίας, η
υποβολή της αίτησης θα γίνεται ηλεκτρονικά στη γραμματεία της ΔΤΥ (πληροφορίες:
κα. Λ. Αρακά, τηλ: 2313-302708, email: l.araka@pilea-hortiatis.gr).
Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Google Maps
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