Ενημέρωση του Δημάρχου Περάματος σχετικά με την κακοκαιρία και την
αντιμετώπιση διαχρονικών προβλημάτων της πόλης μας
Θα ήθελα να εκφράσω τη θλίψη μου για τους δεκαεννέα νεκρούς εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς
και τη συμπαράστασή του Δήμου Περάματος στις οικογένειες των θυμάτων. Ο Δήμος Περάματος σε συνεργασία με
την ΚΕΔΕ κι άλλους φορείς θα συνδράμει με κάθε μέσο στους συνανθρώπους μας που χρειάζονται την αλληλεγγύη
μας αυτές τις δύσκολες ώρες.
Είναι γεγονός πως από τις πρώτες κιόλας ημέρες μετά την εκλογή μας διαπιστώσαμε ότι τα φρεάτια είχαν να
καθαριστούν πάνω από τρία χρόνια. Αμέσως, προχωρήσαμε στον καθαρισμό των φρεατίων με εργολαβία που
εκτελέστηκε το 2015 και συγχρόνως, με δικά μας συνεργεία καθαρίζουμε και απολυμαίνουμε τα φρεάτια σε
καθημερινή βάση.
Ο Δήμος Περάματος από την πρώτη στιγμή που η πρόβλεψη καιρού έδειχνε επιδείνωση και παρά το γεγονός πως
όλα τα φρεάτια ήταν καθαρισμένα, βρισκόταν σε απόλυτη επιφυλακή και ετοιμότητα με όλα τα μηχανήματα που
διαθέτει: έναν εκσκαφέα (JCB), δύο σάρωθρα, μία αρπάγη και όλα τα φορτηγά. Βεβαίως σε ετοιμότητα βρισκόταν και
όλο το ανθρώπινο δυναμικό που είναι ενταγμένο στην πολιτική προστασία, ενισχυμένο με όλους τους εργαζόμενους
του Δήμου που μπορούσαν να βοηθήσουν, παρεμβαίνοντας σε όλα τα σημεία που η πόλη είχε ανάγκη, από τις 8:00 η
ώρα το βράδυ της προηγούμενης ημέρας μέχρι το απόγευμα της επόμενης και μέχρι την ολοκλήρωση της
αποκατάστασης όλων των σημείων της πόλης.
Το Πέραμα λόγω της αμφιθεατρικής του θέσης και της μεγάλης κατωφέρειας των δρόμων, έχει ως επακόλουθο την
συγκέντρωση σχεδόν όλου του όγκου των όμβριων υδάτων στην Λεωφόρο Ειρήνης και στη Λεωφόρο Δημοκρατίας.
Στην είσοδο της πόλης, κοντά στο σημείο του Σκλαβενίτη, που βρίσκεται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου
Κερατσινίου, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα που ταλαιπωρεί το Δήμο μας πάνω από σαράντα χρόνια. Πολλοί θυμούνται
το πολύ ψηλό τειχίο του ΟΛΠ, το οποίο είχε κατασκευαστεί περιμετρικά στο λιμάνι και εγκλώβιζε τα νερά που
συγκεντρώνονταν από όλες τις γύρω περιοχές σε αυτό το σημείο, με αποτέλεσμα να έχουμε τμήματα του δρόμου που
το νερό βρισκόταν σε ύψος άνω των δύο μέτρων. Μετά τις μεγάλες πλημμύρες που συνέβησαν το 1977 , που κόστισε
τη ζωή σε έξι συνανθρώπους μας στο σημείο αυτό, το τειχίο έπεσε. Το πρόβλημα όμως δυστυχώς δεν λύθηκε. Όλοι
θα θυμούνται πως το σημείο αυτό γίνεται απροσπέλαστο μετά από κάθε μεγάλη νεροποντή εδώ και πολλά χρόνια.
Είναι σαφές ότι ένα στοιχείο που έχει διαδραματίσει αρνητικό ρόλο, παρά τα μέτρα που έχουν παρθεί στην περιοχή,
είναι το γεγονός πως το λιμάνι έχει μπαζωθεί σε εκατοντάδες μέτρα προς τη μεριά της θάλασσας, χωρίς να υπάρχει η
πρόβλεψη από τον ΟΛΠ ενός μεγάλου αγωγού όμβριων που θα απορροφά τα νερά που συσσωρεύονται σε αυτό το
σημείο. Από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων μας, ο Δήμος Περάματος, σε συνεργασία με την
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά πιέζει με κάθε μέσο τον ΟΛΠ, προκειμένου να διοχετεύονται όλα αυτά τα βρόχινα νερά
μέσω του χώρου του ΟΛΠ στη θάλασσα.
Ένα ακόμη πρόβλημα που ταλανίζει την πόλη μας, είναι το σημείο στο δυτικό άκρο μπροστά από το πορθμείο, το
οποίο βρίσκεται μέσα στη χερσαία λιμενική ζώνη. Παρά τις προσπάθειες που είχαν γίνει στο παρελθόν, δυστυχώς
εξακολουθεί να ταλαιπωρεί την πόλη μας, λόγω της μεγάλης ομηρίας που υπήρχε από τον ΟΛΠ και δεν επέτρεπε στο
Δήμο να παρεμβαίνει στο χώρο και να υλοποιεί αναγκαία έργα για την επίλυση του προβλήματος. Οι παρεμβάσεις του
ΟΛΠ αποδείχτηκαν ατελέσφορες, αφού ο αγωγός είχε τοποθετηθεί στην ίδια επιφάνεια με τη θάλασσα, με
αποτέλεσμα τα νερά να γυρίζουν ξανά πίσω.
Παράλληλα, προβλήματα παρουσιάζονται και στο Άνω Πέραμα, στο άνω μέρος της οδού Καραολή και Δημητρίου και
κυρίως στο άνω μέρος της οδού 25ης Μαρτίου, με βασική αιτία την διαμορφωθείσα κατάσταση λόγω του μπαζώματος
ρεμάτων που έγιναν στην περιοχή. Είναι αντιληπτό, πως εάν θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτό το τόσο σοβαρό
πρόβλημα που δημιουργείται από την παρεμπόδιση των υδάτων που κατεβαίνουν από το ρέμα της Χωράφας οι

παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν πιθανόν να συμπεριλαμβάνουν ακόμα και τη μεταφορά οικιών που έχουν χτιστεί
πάνω στο ρέμα.
Κατά γενική ομολογία, σε σχέση με την κατάσταση που δημιουργήθηκε σε όλη την Ελλάδα εξαιτίας των έντονων
βροχοπτώσεων, τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο Πέραμα ξεπεράστηκαν άμεσα, τόσο λόγω της καλής
προετοιμασίας που είχε πραγματοποιηθεί με τον καθαρισμό των φρεατίων, όσο και εξαιτίας της έγκαιρης και
αποτελεσματικής παρέμβασης της πολιτικής προστασίας της πόλης μας.

