
                                    

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

 

Της δεύτερης κοινής συνεδρίασης των Δημοτικών Συμβουλίων Καλλιθέας και Μοσχάτου – 

Ταύρου για τις εξελίξεις στο Παραλιακό Μέτωπο η οποία πραγματοποιήθηκε  τη Δευτέρα   

15 Φεβρουαρίου 2021  μέσω τηλεδιάσκεψης : 

 

Τα Δημοτικά Συμβούλια Καλλιθέας και Μοσχάτου – Ταύρου: 

1. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας γιατί το ομόφωνο ψήφισμα της πρώτης κοινής 

συνεδρίασης  των Δημοτικών Συμβουλίων  Καλλιθέας – Μοσχάτου –Ταύρου, αποτέλεσε 

την ισχυρή βάση για μία μεγάλη συζήτηση που ακολούθησε, αφού καταστήσαμε κοινωνούς 

του μεγάλου αυτού έργου τα όργανα όχι μόνο της Αυτοδιοίκησης (Τοπικής και 

Περιφερειακής) αλλά και της πολιτείας, των κομμάτων και της Βουλής των Ελλήνων. 

 

2. Η συζήτηση που έγινε στη συνέχεια στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής δεν έλυσε τα 

προβλήματα που έχουν ανακύψει, ούτε έδωσε οριστικές απαντήσεις και σαφή 

χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση του έργου και ιδιαίτερα για την δημοπράτηση της 

β’ φάσης. 

 

3. Η δέσμευση της Περιφέρειας Αττικής, για τη μη αλλαγή του Π.Δ. και κατ’ επέκταση των 

χρήσεων γης για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του χώρου και την ελεύθερη 

πρόσβαση των πολιτών αποτελεί κατάκτηση των Δήμων μας και των συμπολιτών μας. 

 

4. Το επιχείρημα της διοίκησης της περιφέρειας, ότι το έργο αυτό θα στερήσει πόρους του 

Προγράμματος Επενδύσεων από έργα για άλλους Δήμους, ενισχύει τις ανησυχίες μας ότι η 

ανάπλαση της παραλιακής ζώνης δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια, ως 

όφειλε . 

Υπενθυμίζουμε δε ότι το έργο έχει προφανή υπερτοπική σημασία για ολόκληρη την Αττική. 
 
Αποκαθιστά την σύνδεση της Αθήνας με την πιο κοντινή της παραλιακή ζώνη και  
ολοκληρώνει σειρά πολύ μεγάλων έργων και επενδύσεων (δημοσίων και ιδιωτικών) στο 
σημείο αυτό αλλά και θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης 
της ευρύτερης περιοχής. 
 
Το έργο αυτό θα δημιουργήσει  ένα νέο πόλο έλξης πολιτών, συμπληρωματικό με αυτόν 
της Αθήνας και θα δώσει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην υπόθεση της ανάπτυξης 
και της ποιότητας ζωής για ολόκληρη την Περιφέρεια. 
 
Η Αττική  κινδυνεύει να απολέσει μια τεράστια ευκαιρία για το μέλλον της, αν το έργο δεν 
ολοκληρωθεί σύντομα.  



 

5. Η δυσκολία εξεύρεσης πόρων για την υλοποίηση της Β΄ φάσης δεν μπορεί να αποτελεί 

σοβαρό επιχείρημα για την καθυστέρηση υλοποίησης του έργου, αφού μπορεί κάλλιστα να 

χρηματοδοτηθεί είτε από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας είτε από το ΠΔΕ, με 

πολυετή δαπάνη για τα τρία επόμενα χρόνια. 

 

6.  Οι διεκδικήσεις μας για: 

 

 τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του χώρου 

 τη δημιουργία φορέα διοίκησης με τη συμμετοχή των Δήμων μας  

 την άμεση απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής  και τη διακοπή 

συσσώρευσης νέων, 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

 

7.   Οφείλουμε το επόμενο διάστημα να προβούμε στην ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών 

με κάθε πρόσφορο τρόπο. Eπίσης τη καταχώρηση   του παρόντος ψηφίσματος σε όλα τα 

έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης . 

 

8. Να γίνει παράσταση για την επίδοση του ψηφίσματος μας στον  Υπουργό και στον 

αναπληρωτή Υπουργό  Εσωτερικών, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και στον 

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

9. Να σταλεί το παρόν στους Γραμματείς των Κοινοβουλευτικών ομάδων των Κομμάτων της 

Βουλής των Ελλήνων, στους Βουλευτές του Νότιου Τομέα  Αθηνών, στον Περιφερειάρχη 

Αττικής, στην Αντιπεριφερειάρχη  Νότιου Τομέα στους Επικεφαλής των Περιφερειακών 

παρατάξεων, στον Πρόεδρο και τους Περιφερειακούς Συμβούλους Αττικής και να 

επιδιωχθούν επιμέρους συναντήσεις με τους επικεφαλής των κομμάτων και των 

περιφερειακών παρατάξεων. 

 

Συνεχίζουμε αταλάντευτα τον αγώνα μας για τη υλοποίηση του μεγάλου και 

σημαντικού έργου της ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου  χωρίς άλλες 

καθυστερήσεις που αποβαίνουν σε βάρος της ποιότητας ζωής των πολιτών των 

Δήμων και της Αττικής γενικά. 

   

 

ΓΙΑ  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 

 

        ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                             ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 

 

 

              Γιώργος Κυριακόπουλος                                     Αθανάσιος Μελίστας 


