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Από τo Dimotisnews

Δελτίο Τύπου
 
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η
Κυκλοφοριακή Μελέτη για τη Δ.Ε. Κερατέας
από τη Δευτέρα 22/5/2017. Τα διάφορα
σενάρια της κυκλοφοριακής μελέτης, που
εκπονήθηκε από στελέχη της Μονάδας
Βιώσιμης Κινητικότητας (κ.κ. Θ. Βλαστός -
καθηγητής πολεοδομίας και
συγκοινωνιακού σχεδιασμού και E.
Μπακογιάννης - Δρ. Πολεοδόμος -
Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός) του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου για λογαριασμό
του Δήμου Λαυρεωτικής, παρουσιάστηκαν
στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος
Κερατέας.
Σκοπός της μελέτης είναι, να οργανώσει την
κυκλοφορία και να επιλύσει όλα τα
κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει
σήμερα η πόλη της Κερατέας.
Βασικοί στόχοι της μελέτης είναι:
- η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη
- η αναβάθμιση του περιβάλλοντος, με
περιορισμό της ρύπανσης και του θορύβου
- η ομαλοποίηση της κυκλοφοριακής ροής
στον κεντρικό δρόμο
- η ενίσχυση του περπατήματος και του
ποδηλάτου
- η εγκατάσταση ασφαλέστερων συνθηκών
στο δρόμο
- η οικονομική ανάπτυξη με προσέλκυση
περισσότερων επισκεπτών.
Προϋπόθεση για να επιτύχουν οι παραπάνω
στόχοι είναι η συμμετοχή των πολιτών, με την
κατάθεση απόψεων από τον καθένα ξεχωριστά,
στις διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης
αποφάσεων για το αύριο της Κερατέας. Για τους
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παραπάνω λόγους, θα ακολουθήσουν και άλλες
διαβουλεύσεις, ενώ η μελέτη σύντομα θα ανέβει
και στην ιστοσελίδα του Δήμου σε ηλεκτρονική
μορφή, ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να
κάνουν τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις τους.
 Μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων, η
μελέτη θα δοθεί σε όλα τα αρμόδια όργανα του
Δήμου (τοπικό συμβούλιο Κερατέας, Επιτροπή
ποιότητας Ζωής και Δημοτικό Συμβούλιο) για
την τελική έγκριση.
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