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Στα τελευταία στάδια εργασιών βρίσκεται η κατασκευή του υπόγειου γκαράζ της Πλατείας
Καρύλλου. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες οι εργασίες στα δύο υπόγεια επίπεδα
έχουν ολοκληρωθεί, έχουν τοποθετηθεί όλες οι εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού,
πυρασφάλειας κλπ, έχουν βαφτεί και με το καινούργιο έτος αναμένεται να παραδοθούν σε
χρήση και να ξεκινήσει η δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας του γκαράζ. Έχει ξεκινήσει
ήδη και η κατασκευή της πεζογέφυρας πάνω από το γκαράζ, ενώ παράλληλα ο Δήμος Ν.
Σμύρνης διεξήγαγε και διαγωνισμό ανάδειξης μελετητικού γραφείου για τη διαμόρφωσή της
με στόχο να καταφέρει να δημοπρατήσει το έργο το Φεβρουάριο. Στις φωτογραφίες
διακρίνονται οι κολώνες, οι οποίες θα στηρίξουν την πεζογέφυρα, οι οποίες έχουν ήδη
κατασκευαστεί, ενώ όπως φαίνεται μπροστά από τις κολώνες η οδός Αγ. Φωτεινής έχει
ξανασχηματιστεί και υπολείπεται μόνο η ασφαλτόστρωσή της.
O Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Κουτελάκης φανερά ικανοποιημένος από την πρόοδο των
εργασιών δήλωσε: «...Ανεχτήκαμε όλο αυτό το διάστημα της κατασκευής του έργου όλες
τις κακοπροαίρετες και κακόβουλες επιθέσεις μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων και όσους
προσπάθησαν καιρό τώρα να πείσουν την κοινωνία ότι το γκαράζ θα καθυστερήσει για άλλα
2-3 χρόνια ή ότι μπορεί να μη γίνει και ποτέ! Η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου έργου στην
ιστορία της πόλης μας επί ημερών μας είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς και
κάνει εμένα και τους συνεργάτες μου ιδιαίτερα υπερήφανους...».
Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο στις αρχές Οκτωβρίου ψήφισε
κατά πλειοψηφία την απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής Δημοτικών Τελών των
επιχειρήσεων που βρίσκονται γύρω από το εργοτάξιο της Πλατείας Καρύλλου,
αναγνωρίζοντας το εμπορικό πλήγμα που έχουν υποστεί από την καθυστέρηση
ολοκλήρωσης του έργου, το κλείσιμο της Αγ. Φωτεινής, την δύσκολη πρόσβαση των
πολιτών κλπ.
Ο Δήμαρχος πρότεινε, και έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, να εξαιρεθεί μόνο η επιχείρηση
DIA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. διότι είναι πολύ μεγάλη και ως τέτοια μπορεί να ανταπεξέλθει στην τυχόν
ζημιά που προκλήθηκε από την υπάρχουσα κατάσταση.
Η πρόταση της κας Απέργη να μην εξαιρεθεί καμία επιχείρηση από το παραπάνω μέτρο
έλαβε μειοψήφησε με 11 ψήφους.
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