
ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                       
ΓΖΜΟ  ΑΛΑΜΙΝΑ                                                 
Γ/ΝΖ  Γ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ                                                                    
ΣΜΖΜΑ  ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ  ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  
                                                       Α Π Ο  Π Α  Μ Α   
 

    Από  ην  πξαθηηθό  ηεο  7εο   ΣΑΚΣΙΚΖ   πλεδξίαζεο  ηνπ  Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Σελ   19- 4- 2021,  εκέξα   ΓΔΤΣΔΡΑ   θαη ώξα  17.00  ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζπλήιζε  ζε  Σαθηηθή   
πλεδξίαζε   ε νπνία ζύκθσλα  κε ηελ  ππ΄αξηζκ. 60249/22-9-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. πξαγκαηνπνηήζεθε  
κε ηειεδηάζθεςε  ηεξώληαο  ην λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ θαζνξίδεη κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ 
ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνπ COVID -19. 
Σν  Γεκνηηθό πκβνύιην ζπλήιζε ζε  ΣΑΚΣΙΚΖ   πλεδξίαζε ύζηεξα από  ηελ 6271/15-4-2021 πξόζθιεζε 
ηνπ  Πξνέδξνπ   ηνπ  Γεκνηηθνύ /ιίνπ θ. Καπαξαιηώηε Υαξάιακπνπ  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  
67 παξ. 5 ηνπ Ν.3852/2010,   σο απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4555/2018.  
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο  πλεδξίαζεο  κε ηειεδηάζθεςε ν Πξόεδξνο  δηαπίζησζε όηη από ηα ηξηάληα ηξία (33) 
λόκηκα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζπκκεηείραλ  νη εμήο : 

 
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1.-ΑΛΑΪΚΑ  ΑΘΑΝΑΙΟ                                                      17.- ΟΦΡΑ  ΠΤΡΙΓΩΝ 
2.-ΜΠΙΛΛΙΑ ΔΛΔΝΖ                                                                   18.- ΠΑΠΑΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ  ΜΑΡΙΑ 
3.- ΜΑΚΡΖ  ΑΘΑΝΑΙΟ                                                        19.-  ΝΑΝΝΟΤ –ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ  ΙΙΓΩΡΑ 
4.-ΒΑΚΑΛΖ  ΑΝΣΩΝΙΟ                                                         20.-  ΚΙΑΘΙΣΖ  ΙΩΑΝΝΖ 
5.-ΓΙΟΛΔΣΖ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ                                                21.-  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΖ-ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΖ                            
6.-ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΣΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ                                        22.-   ΠΑΤΛΙΓΖ –ΜΠΟΤΣΑΛΖ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΖ 
7.-ΓΑΛΔΟ  ΤΜΔΩΝ                                                               23.-  ΔΛΔΤΙΝΙΩΣΖ ΓΖΜΖΣΡΙΟ 
8.-ΔΤΣΑΘΙΟΤ ΠΤΡΙΓΩΝ                                                       24.-  ΓΟΤΜΔΝΖ ΑΘΑΝΑΙΟ 
9.-ΝΑΝΝΟ  ΩΣΖΡΙΟ                                                            25.-  ΠΑΠΑΜΙΥΑΖΛ- ΓΙΓΔΝΑΚΖ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ 
10.-ΣΑΒΑΡΖ  ΙΩΑΝΝΖ                                                        26.-  ΜΠΑΓΙΟ  ΘΡΑΤΒΟΤΛΟ                   
11.- ΜΙΥΑ  ΜΑΡΙΑ                                                                      27.-  ΑΛΑΪΚΑ  ΒΑΙΛΔΙΟ                                                 
12.-ΓΔΡΣΟΤΕΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ                                              28.-  ΓΔΡΟΝΣΙΩΣΟΤ –ΜΙΥΑΛΑΡΟΤ Σ.                                
13.- ΚΑΡΝΔΖ  ΟΦΙΑ 
14.- ΛΔΝΖ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ                                                      
15.-ΔΛΔΤΘΔΡΙΑΝΟ ΒΑΙΛΔΙΟ                                              
16.- ΡΑΠΣΖ ΩΣΖΡΙΟ 
  

ΑΠΟΝΣΑ  ΜΔΛΖ 
 

1.- ΦΟΤΡΙΚΖ ΓΖΜΖΣΡΙΟ                                                     4.- ΚΟΡΡΟ  ΜΙΥΑΖΛ                                                     
2.- ΓΚΙΝΖ ΣΤΛΙΑΝΟ            5.-ΚΟΓΙΑ NIKOΛΑΟ                                                          
3.- ΑΓΑΠΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ                                       
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ο Δήκαξρνο Σαιακίλαο θ. Παλαγόπνπινο  Γεώξγηνο  , είρε πξνζθιεζεί λνκίκσο  θαη  παξίζηαην  ζηε 
Σπλεδξίαζε. 
Οη Πξόεδξνη ησλ Δεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ είραλ πξνζθιεζεί ζηε Σπλεδξίαζε, κε δηθαίσκα ςήθνπ ζε 
εηδηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο αληίζηνηρεο θνηλόηεηεο (αξζξ. 67 παξ. 8 ηνπ Ν.3852/2010.)  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςήθηζε απνρώξεζαλ νη  Δ.Σ. θα Γεξνληηώηνπ – 
Μηράιαξνπ Σηαπξνύια, Παπακηραήι –Δηγελάθε Καινκνίξα θαη Καξλέζε Σνθία.  
 
Αξηζκόο Απόθαζεο :   58/2021       
1ν  Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο Θέκα: 

 

-. πδήηεζε ηνπ ζέκαηνο πνπ αθνξά : «Σελ ππνζαιάζζηα Εεύμε αιακίλαο – 
Πεξάκαηνο».  
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                 Σπλερίδεηαη ε  Σπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ  θαη ν Πξόεδξνο  εηζεγείηαη 
πξνο ζπδήηεζε ζηα ζπκκεηέρνληα Μέιε ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο  πνπ αθνξά :   ηελ 
ππνζαιάζζηα Εεύμε αιακίλαο – Πεξάκαηνο».  
 
Η εηζήγεζε ηνπ Δεκάξρνπ πνπ έρεη ππνβιεζεί ζηνπο Δεκνηηθνύο Σπκβνύινπο  έρεη σο εμήο : 
 
                                                      ΔΙΖΓΖΖ 
 

Όπσο είλαη γλσζηό θαηαηέζεθε ζηηο 24 Μαξηίνπ ε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Επηπηώζεσλ 
γηα ην έξγν «Μειέηε – Καηαζθεπή – Φξεκαηνδόηεζε – Λεηηνπξγία – Σπληήξεζε θαη 
Εθκεηάιιεπζε ηνπ Έξγνπ Μόληκεο Υπνζαιάζζηαο Οδηθήο Ζεύμεο Νήζνπ Σαιακίλαο», όπσο 
αλαθνηλώζεθε ζήκεξα από ην ππνπξγείν Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ. 

 Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ από ην ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη 
Ελέξγεηαο, ζα πξνρσξήζνπλ ηα πξνεπηιεγέληα ζρήκαηα ζηελ θαηάζεζε δεζκεπηηθώλ 
πξνζθνξώλ γηα ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνύ κέρξη ηε ζπκβαζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

Η πεξηβαιινληηθή κειέηε ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά: 

 Τν νδηθό ηκήκα ζύλδεζεο ηνπ Αληζόπεδνπ Κόκβνπ ηνπ Πεξάκαηνο κε ηε Λεσθόξν 

Σρηζηνύ ζπλνιηθνύ κήθνπο 4,5 ρικ., ώζηε λα παξαθάκπηεηαη ν Δήκνο Πεξάκαηνο. 

 Τελ ππνζαιάζζηα δεύμε κε νδηθή ζήξαγγα κήθνπο 1 ρικ. από ην Πέξακα έσο ην 

λεζί ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ. 

 Τν νδηθό ηκήκα από ην λεζί ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ κέρξη ην λεζί ηεο Σαιακίλαο θαη 

ηηο νδηθέο ζπλδέζεηο κε ηελ πόιε ηεο. 

Ο Δήκνο καο έρεη δηαρξνληθά εθθξάζεη ηελ ζέζε  θαη ηα αηηήκαηα ηνπ ζρεηηθά κε ην έξγν. 
Ωζηόζν, επεηδή πιένλ ε δηαδηθαζία, σο εκθαίλεηαη, πξνρσξάεη ζα πξέπεη ην Δεκνηηθό 
Σπκβνύιην λα ζπδεηήζεη ηηο λέεο εμειίμεηο θαη λα επηθαηξνπνηήζεη  ηηο ζέζεηο ηνπ Δήκνπ 
Σαιακίλαο. 
 
Σηε ζπλέρεηα ν  Γήκαξρνο  πξνηείλεη όηη ζα πξέπεη λα επηκείλνπκε ζην όηη ε Σαιακίλα 
ρξεηάδεηαη γηα λα δερζεί απηό ην έξγν αθελόο ηελ ελίζρπζε ησλ ππνδνκώλ θαη αθεηέξνπ ηελ  
νπζηαζηηθή θαηάξηηζε θπξίσο ελόο ζπγθνηλσληαθνύ  ζρεδηαζκνύ.  
 
Ο Γεκ./ινο  θ. Σζαβαξήο Ισάλλεο  ηνπνζεηήζεθε επί ηνπ ζέκαηνο θαη  θαηαζέηεη ηελ 
πξόηαζή ηνπ ε νπνία έρεη σο εμήο :  
1). Εθπόλεζε από ην Υπνπξγείν Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ Μειέηε Κπθινθνξηαθώλ 
επηπηώζεσλ από ηελ αύμεζε ηνπ θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ πνπ ζα επέιζεη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
έξγνπ ηεο δεύμεο ζηηο ιεσθόξνπο θπθινθνξίαο ηνπ λεζηνύ. 
2). Εθπόλεζε από ην Υπνπξγείν Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ κειέηε ζρεηηθή κε όζα αλαθέξεη 
ην πξνεδξηθό δηάηαγκα 230/2007 (πεξί ζεξάγγσλ θιπ.)  
3). Αληαπνδνηηθά ζην Δήκν Σαιακίλαο από ηε ιεηηνπξγία ηεο ελδερόκελεο δεύμεο έλαληη απηώλ 
πνπ κέρξη ηώξα εηζέπξαηηε ην Ληκεληθό Τακείν αλαιόγνπ πνζνύ από ηε δηέιεπζε ησλ θέξπ – 
κπνη 
4). ΄Ακεζε εθπόλεζε κειέηεο από ην Υπνπξγείν Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ γηα ηηο αλαγθαίεο 
παξεκβάζεηο – ππνδνκέο πνπ απαηηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα κελ ππνβαζκηζηεί ε πνηόηεηα ηεο 
θαζεκεξηλόηεηαο ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνύ ιόγσ ηεο ηεξάζηηαο αύμεζεο ησλ κνλίκσλ 
θαηνίθσλ πνπ ζα επέιζεη κεηά ηε ιεηηνπξγία ηεο δεύμεο, ζα  πξέπεη λα ππάξμεη έλαο βηώζηκνο 
ρσξνηαμηθόο, πνιενδνκηθόο θαη ζπγθνηλσληαθόο ζρεδηαζκόο 
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5).Κπξίσο :  Πξίλ ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηεο δεύμεο λα έρεη νινθιεξσζεί ε 
κειέηε γηα ηηο αλαγθαίεο ππνδνκέο θαη παξάιιεια λα έρεη γίλεη θαη ε έληαμε ηνπο δειαδή όισλ 
απηώλ ησλ έξγσλ πνπ ζα έρνπλε πξνθύςεη από ηνπο παξαπάλσ ζρεδηαζκνύο ζε ππνδνκέο 
ζε πεξηθεξεηαθό,Εζληθό ή άιιν Επξσπατθό αλαπηπμηαθό πξόγξακκα. 
6).  Επίζεο ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα  γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηηο Κνηλνπξαμίεο ησλ Φέξπ  
– κπόη (δειαδή λα ππάξρεη δέζκεπζε ζηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δεύμεο από ηε 
Σαιακίλα έσο ηελ Λεσθ. Σρηζηνύ)  
7) ΄Ακεζε ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζε δηεπξπκέλε κνξθή κε ζπκκεηνρή όισλ 
ησλ θνξέσλ ηνπ λεζηνύ έζησ θαη κε ηειεδηάζθεςε.  
 
Σηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε επί ηνπ ζέκαηνο  ε Γ.. θα Νάλλνπ – Παπαζαλαζίνπ Ιζηδώξα ε 
νπνία δήισζε όηη ζπκθσλεί κε ηηο αλσηέξσ πξνηάζεηο θαη επηπιένλ πξνηείλεη λα θιεζεί  ζηελ 
δηεπξπκέλε  ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ν π. Δ/ληεο ηνπ Υπνπξγείνπ 
Πεξηβάιινληνο θ. Μπαθνγηάλλεο ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ηελ ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε επί 
εμαεηίαο πξνθεηκέλνπ λα ηεζνύλ όια ηα ζέκαηα ώζηε λα δνύκε εάλ είλαη πξαθηηθά ή ζεσξεηηθά. 
 
Αθνινπζεί δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ κε ιεπηνκέξεηα αλαθέξεηαη ζην ερνγξαθεκέλν  πξαθηηθό 
ηεο Σπλεδξίαζεο θαη ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ 
Δεκάξρνπ,  ηηο ηνπνζεηήζεηο  ησλ Δεκνηηθώλ Σπκβνύισλ  ηηο αλσηέξσ πξνηάζεηο   θαη ηηο  
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο , 
  
                                           ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Απνδέρεηαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Γεκάξρνπ θαη ησλ Γεκ./ισλ θ.θ. Σζαβαξή Ισάλλε θαη 
Νάλλνπ – Παπαζαλαζίνπ Ιζηδώξαο , όπσο δηαηππώζεθαλ αλσηέξσ θαη ζπγθεθξηκέλα : 
 
Γηα ηελ απνδνρή από ην Γήκν αιακίλαο  ηνπ έξγνπ ηεο ηελ ππνζαιάζζηαο Εεύμεο 
αιακίλαο – Πεξάκαηνο» απαηηείηαη: 
 
.-Να εληζρπζνύλ νη ππνδνκέο ζην Νεζί καο  
.-Να πξαγκαηνπνηεζεί νπζηαζηηθή θαηάξηηζε ζπγθνηλσληαθνύ ζρεδηαζκνύ   
.-Να εθπνλεζεί από ην Τπνπξγείν Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ Μειέηε Κπθινθνξηαθώλ 
επηπηώζεσλ από ηελ αύμεζε ηνπ θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ πνπ ζα επέιζεη κε ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηεο δεύμεο ζηηο ιεσθόξνπο θπθινθνξίαο ηνπ λεζηνύ. 
.-Να εθπνλεζεί από ην Τπνπξγείν Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ κειέηε ζρεηηθή κε όζα 
αλαθέξεη ην πξνεδξηθό δηάηαγκα 230/2007 (πεξί ζεξάγγσλ θιπ.)  
.-Ο Γήκνο αιακίλαο  λα εηζπξάηηεη αληαπνδνηηθά ηέιε από ηε ιεηηνπξγία ηεο 
ελδερόκελεο δεύμεο έλαληη απηώλ πνπ κέρξη ηώξα εηζέπξαηηε ην Ληκεληθό Σακείν 
αλαιόγνπ πνζνύ από ηε δηέιεπζε ησλ θέξπ – κπνη 
.- ΄Ακεζε εθπόλεζε κειέηεο από ην Τπνπξγείν Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ γηα ηηο 
αλαγθαίεο παξεκβάζεηο – ππνδνκέο πνπ απαηηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα κελ 
ππνβαζκηζηεί ε πνηόηεηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνύ ιόγσ ηεο 
ηεξάζηηαο αύμεζεο ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ πνπ ζα επέιζεη κεηά ηε ιεηηνπξγία ηεο 
δεύμεο, ζα  πξέπεη λα ππάξμεη έλαο βηώζηκνο ρσξνηαμηθόο, πνιενδνκηθόο θαη 
ζπγθνηλσληαθόο ζρεδηαζκόο 
.-Κπξίσο  πξίλ ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηεο δεύμεο λα έρεη νινθιεξσζεί ε 
κειέηε γηα ηηο αλαγθαίεο ππνδνκέο θαη παξάιιεια λα έρεη γίλεη θαη ε έληαμε ηνπο 
δειαδή όισλ απηώλ ησλ έξγσλ πνπ ζα έρνπλε πξνθύςεη από ηνπο παξαπάλσ 
ζρεδηαζκνύο ζε ππνδνκέο ζε πεξηθεξεηαθό,Δζληθό ή άιιν Δπξσπατθό αλαπηπμηαθό 
πξόγξακκα. 
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.-Να  ιεθζεί κέξηκλα  γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηηο Κνηλνπξαμίεο ησλ Φέξπ  – κπόη 
(δειαδή λα ππάξρεη δέζκεπζε ζηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δεύμεο από ηε 
αιακίλα έσο ηελ Λεσθ. ρηζηνύ)  
 .-΄Ακεζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζε δηεπξπκέλε κνξθή κε ζπκκεηνρή 
όισλ ησλ θνξέσλ ηνπ λεζηνύ έζησ θαη κε ηειεδηάζθεςε.  
.-Πξόζθιεζε ηνπ θνπ Μπαθνγηάλλε π. Γ/ληνύ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο 
ζηε δηεπξπκέλε ζπλεδξίαζε.   
 
Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθζεθε από ηoλ  Πξόεδξν ηνπ Γ.. 
                                                                                   Α θ ξ η β έ ο   Α λ η ί γ ξ α θ ν                 
                                                                                          αιακίλα  23 -4-2021                                                                                                                                                                                                    
                                                                                Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  
 
 

                                                               ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ    ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΣΖ 
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