ΟΛΟΙ στον ΟΛΕ!
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αποτελέσματα ενημερωτικής σύσκεψης της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Πολιτών «ΟΛΟΙ
στον ΟΛΕ! » της 24/7/2017

Σας κοινοποιούμε τα αποτελέσματα της σύσκεψης ενεργών πολιτών και φορέων που
διοργανώθηκε με πρωτοβουλία μας χθες Δευτέρα 24/7/2017 για το μεγάλο θέμα της
απειλούμενης παραχώρησης τμήματος της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα από τον ΟΛΕ για
την επανεγκατάσταση Ναυπηγείου – Διαλυτηρίου στο Καλυμπάκι.
1) Λόγω των πιεστικών χρονικών περιθωρίων που θέτει η βιασύνη του Προέδρου του
ΟΛΕ να λάβει άμεσα απόφαση για το θέμα κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ
του ΟΛΕ μέσα στις επόμενες ημέρες, να ζητήσουμε εγγράφως - σήμερα Τρίτη 25/7
- από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας, κατά την σημερινή
συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου, την έκτακτη συζήτηση και λήψη απόφασης για
τα δύο παρακάτω θέματα:
α) Την λήψη απόφασης από σήμερα για εξαγγελία και διοργάνωση συγκέντρωσης
διαμαρτυρίας με πρωτοβουλία του Δήμου και συνεργασία της Αντιπεριφέρειας
έξω από το Διοικητήριο του ΟΛΕ κατά την ημέρα και ώρα που θα συζητηθεί στο
Δ.Σ του ΟΛΕ το θέμα της λήψης απόφασης για την παραχώρηση του χώρου της
Χερσαίας Ζώνης Λιμένα στο Καλυμπάκι με σκοπό την επαναλειτουργία
Ναυπηγείου – Διαλυτήριου. Σκοπός της συγκέντρωσης η απόρριψη από το Δ.Σ του
ΟΛΕ της παραχώρησης στην εταιρεία συμφερόντων ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ της

παραχώρησης του τμήματος της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.

Η συμμετοχή της

Πρωτοβουλίας «ΟΛΟΙ στον ΟΛΕ» στην κινητοποίηση να θεωρηθεί δεδομένη.
β) Την συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα : «Υποβολή αιτήματος από τον
Δήμο προς τον ΟΛΕ για την παραχώρηση απλής χρήσης της έκτασης 10. 612 τ.μ της
Χερσαίας Ζώνης Λιμένα έμπροσθεν το πρώην Ναυπηγείου – Διαλυτηρίου
Μπακόπουλου, για χρονικό διάστημα τριών ετών, προκειμένου να τον
χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τις προβλέψεις της Πολεοδομικής Μελέτης που έχει
κατατεθεί στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ για την ένταξη στο σχέδιο της περιοχής του ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΑΛΥΜΠΑΚΙΟΥ και ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ Καλυμπακίου».
Με την ίδια απόφαση το Δημ. Συμβούλιο να ζητήσει από το Υπουργείο Ναυτιλίας
και το ΤΑΙΠΕΔ την υιοθέτηση στο σύνολό της την 90/17 απόφασής του για τον
αποχαρακτηρισμό και παραχώρηση στον Δήμο:
 του τμήματος της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, εκτάσεως 11 στρ., στο Καλυμπάκι,
έμπροσθεν του πρώην διαλυτήριου του Μπακόπουλου
 του τμήματος της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, τουλάχιστον, από την προβλήτα της
πρώην Αμερικάνικης Βάσης έως την ανατολική πύλη του ΤΙΤΑΝ,
συμπεριλαμβανομένου του «αντλιοστάσιου» έναντι των εγκαταστάσεων της
πρώην SINTRA.
 του τμήματος της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα στον όρμο Βλύχας όπου κατά το
παρελθόν ασκείτο με τριτοκοσμικό τρόπο η δραστηριότητα της διάλυσης από
την εταιρεία «Αφοί Σάββα» και στον οποίο έχουν γίνει παράνομες
επιχωματώσεις.

2) Να κατατεθεί άμεσα πλήρες Υπόμνημα με τις θέσεις της Πρωτοβουλίας μας στον
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής προκειμένου να ενταχθεί στο φάκελο της
διαβούλεσης που πραγματοποιήθηκε στην Αντιπεριφέρεια την Παρασκευή 21/7
και να σταλεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας.
3) Παρά τις δύσκολες συνθήκες καλούμε τους συμπολίτες μας να συμμετάσχουν
στις προσεχείς κινητοποιήσεις για να μην υλοποιηθούν τα σχέδια του ΟΛΕ που
είναι προφανές ότι έχουν την Κυβερνητική στήριξη. Ο αγώνας για την
ελευθέρωση του θαλάσσιου μετώπου της πόλης έχει ξεκινήσει!
Το παρόν θα παραδοθεί σήμερα 25/7 το πρωί, στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής
Αττικής, στον Δήμαρχο, στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στους επικεφαλής
των Δημοτικών Παρατάξεων καθώς και στους Δημοτικούς Συμβούλους.

Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας
ΟΛΟΙ στον ΟΛΕ!

Καββαδίας Μελέτης
Μπέκας Ηρακλής
Πέππα Ηρακλεία
Χρηστάκης Χρήστος

