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Ρίχνουν χρήμα και ιδέες για ανάπλαση του κέντρου Λευκωσίας
Δέσμη έργων και δράσεων που θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στο όλο τοπίο της πρωτεύουσας
Η

Πιο αναλυτικά θα προωθηθούν οι ακόλουθες
δράσεις
Ενίσχυση του άξονα των δημοσίων υπηρεσιών και
χρήσεων στη λεωφόρο Δημοσθένη Σεβέρη Έχει ήδη
υποβληθεί και εγκριθεί από το Υπουργικό
Συμβούλιο η πρόταση για την οικοδόμηση
τριών ψηλών κτηρίων στον χώρο της
Συγκαλείται
αυτή τη βδομάδα Αρχιγραμματείας που θα φιλοξενήσουν
το υπουργείο Εσωτερικών το υπουργείο
η ομάδα
Μεταφορών και το υπουργείο Δικαιοσύνης
προώθησης
και Δημόσιας Τάξης Πρόσθετα με τη
αρχιτεκτονικού
μεταστέγαση του ΥΠΕΣ στους σημερινούς
διαγωνισμού
χώρους όπου στεγάζεται το υπουργείο θα
για τη στέγαση
μεταφερθούν αφού ανακαινιστούν τα κτήρια
υπουργείων
το Κρατικό Αρχείο αλλά και η Ακαδημία

Επέκταση του Γραμμικού Πάρκου Λευκωσίας μέχρι
την Παλουριώτισσα/Καϊμακλί Αφορά έναν μεγαλεπήβολο
σχεδιασμό για επέκταση του Γραμμικού Πάρκου
με πεζόδρομο και ποδηλατοδρόμο από τη δυτική πλευρά
της πόλης με βόρεια κατεύθυνση με πρόθεση τη
σύζευξή του με τους προμαχώνες του τείχους και την
επέκτασή του ώστε να συναντηθεί με το αντίστοιχο
κομμάτι που ξεκινά από το Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αναβίωση της εντός των τειχών πόλης η οποία
παρουσιάζει εικόνα αποψίλωσης εγκατάλειψης γκετο

Σοφών Στο υπόγειο των τριών κτηρίων

γίνει κατορθωτή η αποκατάσταση της οικονομικής
προσέλκυση επισκεπτών και κατοίκων
στο κέντρο μείωση των μηχανοκίνητων μετακινήσεων
αξιοποίηση των δημοσίων κτηρίων και ενθάρρυνση της
Βάσος Βασιλείου
νεανικής δραστηριότητας

στέγαση υπουργείων σε νέες κτήρια κές

εγκαταστάσεις

μεταφορά της Αρχιτεκτονικής Σχολής στο
κέντρο της Λευκωσίας η επέκταση γραμμικού πάρκου
και άλλες δράσεις περιλαμβάνονται στο πακέτο μέτρων
η

που προωθεί ο υπουργός Εσωτερικών σε
συνεργασία με τον υπουργό Μεταφορών
τον δήμο και άλλους εμπλεκομένους με
στόχο την αναζωογόνηση του κέντρου
της πρωτεύουσας Ειδικά για τη στέγαση
υπουργείων σε νέες κτηριακές εγκαταστάσεις

συγκαλείται αυτή την εβδομάδα η
ομάδα που θα προωθήσει τις διαδικασίες
προκήρυξης του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού
σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ Τα πιο
πάνω συζητήθηκαν με πρωτοβουλία του
υπουργού Εσωτερικών κατά τη διάρκεια
διευρυμένης τηλεδιάσκεψης και ένας από τους στόχους
είναι και η αύξηση του πληθυσμού του κέντρου
με παράλληλη προσέλκυση ιδιωτικών επιχειρήσεων
τονώνοντας και την επιχειρηματικότητα του κέντρου

δημιουργείται μεγάλος χώρος στάθμευσης που μαζί
με τους χώρους στάθμευσης στον χώρο κάτω από το
παλαιό ΓΣΠ του οποίου η ανάπλαση επίσης έχει δρομολογηθεί
εκτιμάται ότι θα αμβλύνουν το κυκλοφοριακό

ποίησης και μαρασμού Στόχος η μετατροπή της πόλης
σε σύγχρονο προορισμό όχι μόνο για εμπορικές χρήσεις
αλλά και για οικονομικές χρήσεις ακαδημαϊκά κτήρια
δημιουργία φοιτητικών εστιών κτλ
Σύμφωνα με όσα διαβεβαίωσε ο κ Νουρής θα
δραστηριότητας

