
  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ο Δήμος Γερμασόγειας,η εργοληπτική εταιρεία Κοινοπραξία  

Τεκάλ ΑΕ- Μάκης  Σαββίδης & Υιοί (Εργολάβοι Λτδ), ανακοινώνει ότι οι εργασίες 

κατασκευής του Παρακαμπτήριου δρόμου Γερμασόγειας συνεχίζονται κανονικά και την 

Κυριακή 7 Αυγούστου 2022 , θα παραδοθεί στην κυκλοφορία τμήμα του Νέου 

Παρακαμπτήριου Δρόμου Γερμασόγειας (Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη) από την οδό 

Μύλου μέχρι την οδό Ισαβέλλας συνολικού μήκους 1.5Km περίπου . 

Το νέο τμήμα   αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας, νέα πεζοδρόμια, οδικό 

φωτισμό, ράμπες ΑΜΕΑ, εξοπλισμό δρόμου, υπογειοποίηση Υπηρεσιών Κοινής 

Ωφελείας , πέντε ισόπεδες διαβάσεις πεζών τύπου zebra, μία υπερυψωμένη διάβαση 

πεζών τύπου Zebra,  μία φωτοελεγχόμενη Διάβαση Πεζών τύπου Pelican (παρά την οδό 

Κώ), μία υπερυψωμένη συμβολή παρά τις οδούς Ψαρών/Αγίου Γεωργίου και Λεωφόρο 

Μίκη Θεοδωράκη , κυκλικό κόμβο στην συμβολή του με την οδό Πατρών (ανατολικά της 

οδού Αγίας Παρασκευής) και σήμανση/σηματοδότηση . 

Την ίδια μέρα,  Κυριακή 7 Αυγούστου 2022,θα ξεκινήσουν οι  κατασκευαστικές εργασίες 

της επόμενης φάσης του Έργου , η οποία θα έχει διάρκεια 6 μήνες  και περιλαμβάνει 

μεταξύ άλλων την ανακατασκευή/αναβάθμιση τμήματος του δρόμου της οδού Αγίας 

Παρασκευής μήκους 400m μέχρι το νότιο μέρος του κυκλικού κόμβου Γερμασόγειας, την 

ανακατασκευή της  οδού Μύλου και την κατασκευή κυκλικού κόμβου στην συμβολή της 

νέας Λεωφόρου  Μίκη Θεοδωράκη με τις οδούς Αγίας Παρασκευής και Μήλου . 

Κατά την κατασκευή της φάσης αυτής   θα ισχύουν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές 

διευθετήσεις: 

α. Η συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και  Μύλου θα είναι κλειστή, το τμήμα της 

οδού Αγίας Παρασκευής νότια της οδού Τηλλυρίας θα λειτουργεί προσωρινά ως 

αδιέξοδος δρόμος και  η διακίνηση από/και προς στην Γερμασόγεια και από/και προς την 

Λεμεσό θα γίνεται μέσω  του νέου παρακαμπτήριου δρόμου και των συνδέσεων του με 

την οδό Αγίας Παρασκευής από  τις οδούς Ισαβέλλας, Πατρών και Τηλλυρίας. Η 

πρόσβαση της οδού Αγίας Παρασκευής με κατεύθυνση προς Λεμεσό αναμένεται να 

παραδοθεί στην κυκλοφορία περί το τέλος Οκτωβρίου 2022 . 

 

β. Η οδός Μύλου θα είναι κλειστή και το ανατολικό της τμήμα από την συμβολή της με 

την  οδό Ποταμιάς θα λειτουργεί προσωρινά ως αδιέξοδος δρόμος για την εξυπηρέτηση 

των εμπορευόμενων και των περιοίκων . 



  
 

γ. Η διακίνηση από/προς Μουτταγιάκα θα μπορεί να γίνεται μέσω της οδού Ποταμιάς 

(ανατολικά) ή μέσω του νέου παρακαμπτήριου δρόμου και την οδό Αγίου Γεωργίου.  

(Σχετικό Διάγραμμα επισυνάπτεται ) . 

 

 

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ο Δήμος Γερμασόγειας, η Εργοληπτική εταιρεία 

Κοινοπραξία Τεκάλ ΑΕ- Μάκης Σαββίδης & Υιοί (Εργολάβοι Λτδ), απολογείται για την 

αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την 

απαραίτητη κατανόηση και υπομονή και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική 

σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.  

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλώ μη διστάσετε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας.  
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