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Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης κολονακίων στις οδούς Ομήρου & Παλαιολόγου ο
Δήμος με ανακοίνωσή του θεωρεί ότι τα μέτρα επέφεραν θεαματική βελτίωση της
κυκλοφορίας
στις παραπάνω οδούς, ότι αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα του διπλοπαρκαρίσματος και ότι
αμβλύνθηκε το κυκλοφοριακό πρόβλημα στο κέντρο της πόλης. Στην ανακοίνωσή του ο
Δήμος Ν. Σμύρνης αναφέρει ότι εκτός από τις αντιρρήσεις μερίδας καταστηματαρχών της
οδού Ομήρου, πολλοί πολίτες επικροτούν θετικά τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του Δήμου:

ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
Παρά τις αρχικές αντιδράσεις που συνάντησε η πρωτοβουλία του Δημάρχου για την
τοποθέτηση στύλων ρύθμισης της κυκλοφορίας στην οδ. Ομήρου και στην οδ. Παλαιολόγου,
εκ μέρους μερίδας καταστηματαρχών της οδ. Ομήρου, τα αποτελέσματα που απέφερε στην
κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση των παραπάνω οδών κρίνονται ως σημαντικά.
Ο στόχος της τοποθέτησης των στηλών στο κέντρο της οδού, είχε ως αποκλειστικό στόχο
την αποτροπή του αυθαίρετου διπλοπαρκαρίσματος εκάτερων των πεζοδρομίων και κατά
συνέπεια την διευκόλυνση της κυκλοφοριακής ροής των οχημάτων.
Εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι η κυκλοφοριακή ροή αυξήθηκε θεαματικά, το
κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον άξονα Παλαιολόγου – Ομήρου που για πολλά χρόνια
δημιουργούσε τριτοκοσμικές συνθήκες στην «καρδιά» της πόλης, αμβλύνθηκε με προοπτική
να εξαλείφει.
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Τα μηνύματα που έρχονται στον Δήμο από πολίτες που επικροτούν στην συγκεκριμένη
ρύθμιση είναι πολλά.
Παραμένει η επιφυλακτικότητα μερίδας των καταστημάτων στην ρύθμιση, αφού κατά την
γνώμη τους λειτουργεί αποτρεπτικά στο να σταθμεύουν σε διπλοσειρές αυτοκίνητα των
πελατών τους.
Η πρόσφατη ρύθμιση της τιμολογιακής πολιτικής του υπόγειου Γκαράζ της Πλ. Καρύλλου
που «προσγείωσε» το κόστος στο 1€ ανά ώρα μέχρι και 6 ώρες υπό την προϋπόθεση
επίδειξης απόδειξης αγοράς τουλάχιστον 3€, καθιστά τόσο το Γκαράζ όσο και την ρύθμιση
της Ομήρου – Παλαιολόγου ελκυστική για την κυκλοφοριακή ροή και τις συνθήκες
στάθμευσης στο κέντρο της πόλης.
Όπως δήλωσε και ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο «το μέτρο ρύθμισης της
κυκλοφορίας με κολονάκια είναι προσωρινό και πειραματικό προκειμένου να μελετηθεί η
τελική διαμόρφωση των οδών Ομήρου και Παλαιολόγου με έργο μονιμότερου χαρακτήρα,
που θα δημιουργεί και κυκλοφοριακά και αισθητικά μια νέα αναβαθμισμένη κατάσταση στην
άσχημη εικόνα που παρουσιάζει η Ομήρου από κάθε άποψη.
Φιλοδοξούμε και η Ομήρου – Παλαιολόγου να αποτελέσουν μέρος της διευρυμένης
παρέμβασης αναβάθμισης του κέντρου της Πόλης μετά τον πεζόδρομο της Πλατείας, της
Ανάπλασης του Άλσους, το Υπόγειο Γκαράζ, της ενοποίησης Άλσους – Πλατείας με την νέα
πλατεία Καρύλλου και την πεζογέφυρα, καθώς και με την ανάπλαση της Πλ. Χρυσοστόμου
Σμύρνης που ξεκίνησε το φθινόπωρο.
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