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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Από ςιμερα Παραςκευι 12 Ιουνίου και κάκε Παραςκευι, Σαββάτο 
και Κυριακι, Κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ με  διακοπι κυκλοφορίασ 

οχθμάτων ςτθν οδό 28θσ Οκτωβρίου, ςτα Μζγαρα 
 (Παραςκευι: ϊρεσ 21.30 ζωσ 02.00 το πρωϊ) 

(Σάββατο και Κυριακι: ϊρεσ 20.00 ζωσ 02.00 το πρωϊ) 
 

Με χκεςινι ομόφωνθ απόφαςι του το Δθμοτικό Συμβοφλιο αποφάςιςε τθν 
διακοπι κυκλοφορίασ των οχθμάτων από ςιμερα Παραςκευι 12 Ιουνίου 2020 και 
άββατο και Κυριακι ςτθν οδό 28θσ Οκτωβρίου ςτα Μζγαρα προκειμζνου ζτςι να 
ικανοποιθκεί ςχετικό αίτθμα του υλλόγου Καταςτθματαρχϊν Εςτίαςθσ και 
Διαςκζδαςθσ Μεγάρων και οι καταςτθματάρχεσ εςτίαςθσ και διαςκζδαςθσ τθσ 
περιοχισ, που εκτείνεται από τθν πλατεία Εκνικισ Αντιςτάςεωσ ζωσ τθν πλατεία 
Βαςιλίςςθσ Φρειδερίκθσ. 

Σο Δθμοτικό υμβοφλιο ενζκρινε ομόφωνα τισ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ 
αφοφ ζλαβε υπόψθ του ςχετικι κετικι απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ 
ςυμβάλλοντασ κακοριςτικά ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ του Κορονοϊοφ κακϊσ ο 
δθμόςιοσ χϊροσ κα αυξθκεί ςθμαντικά και κα αναβακμιςτεί ριηικά θ ποιότθτα ηωισ 
των κατοίκων και των εργαηομζνων.  

Ετςι από απόψε εφαρμόηεται αυτι θ απόφαςθ ωσ εξισ: 
Α) Διακοπι κυκλοφορίασ επί τθσ οδοφ 28θσ Οκτωβρίου από τθν οδό θλυμβρίασ 
μζχρι και τθν οδό Πίνδου. 
Β)Διακοπι κυκλοφορίασ επί τθσ οδοφ Αργυροκάςτρου από τθν οδό Χειμάρασ μζχρι 
τθν οδό 28θσ Οκτωβρίου. 
Γ) Διακοπι κυκλοφορίασ επί τθσ οδοφ Χειμάρασ από τθν οδό Πίνδου μζχρι τθν οδό 
Αργυροκάςτρου και κατά τθ φορά Νότοσ – Βορράσ. 
Δ)Ημζρεσ και ϊρεσ διακοπισ Κυκλοφορίασ Παραςκευι από 21.30 ζωσ 02.00, 
άββατο και Κυριακι από 20.00 ζωσ 02.00. 
Ε)Η ςιμανςθ για τθν διακοπι τθσ Κυκλοφορίασ κακϊσ και θ άρςθ αυτισ κα γίνεται 
με μζριμνα τθσ Διεφκυνςθσ ΚΑΠΕ του Διμου. 
Σ) Σα Λεωφορεία του ΚΣΕΛ Μεγάρων κα ακολουκοφν τθσ εξισ διαδρομι: Ριγα 
Φερραίου – Ελευκερίασ – Γυμναςτθρίου – 28θσ Οκτωβρίου. 
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Ζ) Για τα οχιματα ζκτακτθσ ανάγκθσ όπωσ τα Αςκενοφόρα, τα Πυροςβεςτικά, τα 
οχιματα τθσ Αςτυνομίασ και τα Τπθρεςιακά ΔΕΝ κα απαγορεφεται θ κυκλοφορία. 
Η) τουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ θ ΔΣΤ του Διμου κα τουσ χορθγιςει ειδικι άδεια 
για να μποροφν να εξζρχονται και να ειςζρχονται ςτισ κατοικίεσ τουσ, κατόπιν 
αιτιςεϊσ τουσ. 
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