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επ΄αόριστον ο Αρμός στο Δήμο
Ευχάριστα νέα για το Δήμο Περάματος σχετικά με δύο σημαντικά
θέματα της περιοχής: τη σύνδεση με τη Σαλαμίνα και τον κόλπο
του Αρμού.
Θα εξεταστεί η υποθαλάσσια σύνδεση με τη Σαλαμίνα
Κατόπιν συνάντησης του Δημάρχου Περάματος, κου Γ. Γλύκα, με
τον Υφυπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ, κο Γ. Μαγκριώτη, ο Υφυπουργός
υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει συστηματικά το θέμα της οδικής
σύνδεσης με τη Σαλαμίνα.
Η οδική συμφόρηση που πλήττει το Πέραμα είναι τεράστια σε
καθημερινή βάση, λόγω της διέλευσης από το Πορθμείο Περάματος
του πληθυσμού της Σαλαμίνας, του Ναυστάθμου, αλλά και των
εκδρομέων προς το νησί του Σαρωνικού. Η κατασκευή της
υποθαλάσσιας οδικής σύνδεσης είναι σίγουρο ότι θα
αποσυμφορήσει το Πέραμα από τη διαμπερή κυκλοφορία και θα
εξυπηρετήσει την ευχερέστερη πρόσβαση προς Σαλαμίνα, κάτι στο
οποίο συμφώνησε και ο Υφυπουργός.
Επί τάπητος θέματα οδικών έργων και υποδομών στην περιοχή
Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται μόνο ο κλάδος 4 του 2ου δρόμου με
το Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ να έχει σταματήσει τη δημοπράτηση των
υπολοίπων τμημάτων του έργου, ενώ εκκρεμεί η ολοκλήρωση του
κλάδου 1, για την οποία ο Υφυπουργός υποσχέθηκε ότι θα
μεριμνήσει άμεσα. Ο κλάδος 1 περιλαμβάνει το τμήμα από την Αγ.
Πάντων έως τη Λανίτου, και πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσκολο
κομμάτι του έργου, μιας και ο Δήμος Περάματος θα προχωρήσει
στην ολοκλήρωση κατεδάφισης παρακείμενων οικιών.

Επιπλέον, ο υφυπουργός ενημερώθηκε και για το αίτημα, που
αφορά στον σχεδιασμό και στη δημιουργία του 3ου δρόμου ταχείας
κυκλοφορίας από το Πορθμείο Περάματος έως τη Λεωφόρο Σχιστού
μέσω του όρους Αιγάλεω, αλλά και για μια σειρά ακόμα αιτημάτων
άμεσης προτεραιότητας για το Δήμο Περάματος, που είναι τα
εξής:
– ¶μεση υλοποίηση προγράμματος έργων υποδομής στο ¶νω Πέραμα
με έργα οδοποιίας (επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1), αποχέτευσης
ομβρίων και ακαθάρτων, δημιουργίας και ανάπλασης κοινόχρηστων
χώρων και υποδομών κοινωνικής πρόνοιας
– Απαλλοτριώσεις οικοπέδων για τη δημιουργία δομών πολιτισμού,
κοινωνικής πρόνοιας και ελεύθερων χώρων αστικού πρασίνου
– Πρόγραμμα έργων ανακατασκευής και ηλεκτροφωτισμού οδικού
δικτύου
– Πρόγραμμα έργων ανάπλασης και δημιουργίας υπερτοπικού πόλου
αναψυχής στο Δυτικό άκρο.
Επ? αόριστον στο Δήμο Περάματος ο Κόλπος του Αρμού
Τέλος στο θέμα της παραχώρησης του κόλπου στο Δήμο Περάματος
έδωσε η απόφαση του ΔΣ του ΟΛΠ Α.Ε. κατά τη συνεδρίαση της
29-6-2010. Σύμφωνα με την απόφαση, εξαλείφθηκε η παράγραφος 3,
η οποία περιόριζε τη χρονική διάρκεια της παραχώρησης.
Αυτό σημαίνει ότι ο Αρμός παραχωρείται επ΄αόριστον στο Δήμο
και ουσιαστικά στους δημότες Περάματος.
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