Ασφάλεια μετακινούμενων οδηγών στην εθνική οδό
Ο δήμος Παιονίας αποτελεί πύλη από και προς
την Ευρώπη, με την Ε-75 Εθνική οδό, μέρος της
ΠΑΘΕ. Από τον κόμβο του Πολυκάστρου έως και την
χαλάστρα η Εθνική οδός αποτελείται από δύο
λωρίδες κυκλοφορίες χωρίς διαχωριστικό διάζωμα,
γεγονός που την καθιστά επικίνδυνη για τους
οδηγούς που την χρησιμοποιούν.
Ο δήμαρχος Παιονίας κος
Γκουντενούδης
Χρήστος, ευαισθητοποιημένος για το θέμα της οδικής
ασφάλειας στο δήμου μας, απευθύνθηκε με επιστολή
προς τον Υπουργό Μεταφορών εκθέτοντας τον
κατάσταση και τους κινδύνους που διέπουν το
κομμάτι της εθνικής οδού που αφορά στα όρια του Δήμου μας.
Ενημερωθείτε για την Επιστολή του δημάρχου Παιονίας με τίτλο:
"Κατασκευή διπλού δρόμου με διάζωμα στο τμήμα της ΠΑΘΕ από κόμβο Χαλάστρας έως
κόμβο Πολυκάστρου"
(πατήστε εδώ)

Το θέμα της οδικής ασφάλειας ως προς την εθνική
οδό, απασχόλησε και την ομάδα μας, η οποία
δραστηριοποιείται
στο
χώρο
του
διαδικτύου
(www.idomeni.gr)
έχοντας
σκοπό,
μέσα
από
δημοσιεύματα, την προβολή του τόπου μας, την ανάδειξη
των προβλημάτων που απασχολούν το χωριό και τη
διαφύλαξη της πλούσιας ιστορίας της Ειδομένης του
νομού Κιλκίς. Ευαισθητοποιημένη η ομάδα μας για τη
σταδιακή ερήμωση του τόπου προχώρησε και σε ενέργειες
κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα σε εθελοντική
βάση.
Πρόσφατα δεχθήκαμε στην Ειδομένη την επίσκεψη κάποιων φίλων μας, που
ενδιαφέρθηκαν για τις προτάσεις μας περί επαναλειτουργίας του καλλιτεχνικού χωριού και
πραγματοποίησαν μια μικρή περιήγηση στις ομορφιές του τόπου μας συζητώντας μαζί μας
τον τρόπο ανάπτυξης αυτού του τόπου. Στο τέλος τους
παραδώσαμε έναν φάκελο με όλον τον σχεδιασμό του
καλλιτεχνικού χωριού, τις προσπάθειες που κάνουμε ως
απλοί κάτοικοι να φέρουμε κόσμο στον τόπο μας
ενισχύοντας την τοπική οικονομία.
Κατά την διάρκεια της επίσκεψης εντοπίσαμε
κάποιο πρόβλημα, ως κάτοικοι του Δήμου Παιονίας, σε
έναν δρόμο πολυσύχναστο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
για την αποφυγή τροχαίου ατυχήματος. Είναι η
φωταγώγηση της Εθνικής οδού που ενώ υπάρχει δίκτυο
φωταγώγησης, αυτό δεν λειτουργεί.
Δείτε την Επιστολή της ομάδας μας προς τον Κο Δημάρχο Παιονίας με τίτλο:
"Φωταγώγηση της Εθνικής οδού "
(πατήστε εδώ)

Ενεργοί πολίτες ………….. Ευαισθητοποιημένος Δήμαρχος …..
όλοι μαζί μπορούμε να βελτιώσουμε τον τόπο μας
Επιμέλεια: ομάδα διαχείρισης ιστοσελίδας της Ειδομένης

www.idomeni.gr

