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Διαδικτυακή συνάντηση για την εξέλιξη της ανάπλασης του Φαληρικού Μετώπου
πραγματοποιήθηκε μεταξύ των βουλευτών του Ν. Τομέα Αθήνας, της γραμματέα, του
διευθυντή της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ, του βουλευτή επικρατείας Α. Φλαμπουράρη και των δημάρχων
Καλλιθέας και Μοσχάτου-Ταύρου
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική
Συμμαχία Β3’ Νότιου Τομέα Αθήνας Νίκος Παππάς, Θεανώ Φωτίου, Ιωάννης Μουζάλας,
Γιάννης Μπαλάφας, Ραλλία Χρηστίδου καθώς και η γραμματέας της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ Όλγα
Γεροβασίλη, ο διευθυντής της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Θεοχαρόπουλος και ο βουλευτής
επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα των δημάρχων κκ.
Δημήτριου Κάρναβου και Ανδρέα Ευθυμίου, των Δήμων Καλλιθέας και Μοσχάτου – Ταύρου
αντίστοιχα, πραγματοποίησαν διαδικτυακή συνάντηση την Τετάρτη 31 Μαρτίου,
προκειμένου να συζητηθεί η πορεία της Ανάπλασης του Φαληρικού Μετώπου.

Κατά την συζήτηση οι δήμαρχοι ανέδειξαν τη σημασία του έργου τόσο σε τοπικό όσο και
υπερτοπικό επίπεδο, δεδομένου ότι η ολοκλήρωση του έργου θα έχει πολλαπλά οφέλη
στους κατοίκους των δύο δήμων καθώς και όλης την Αττικής.

Εκφράστηκε η ανησυχία όλων ότι δεν ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του έργου και δεν
απομακρύνονται οι αποθέσεις υλικών. Κυρίως, όμως, ότι δεν μπαίνει σε προτεραιότητα ένα
έργο υπερτοπικής εμβέλειας και σημασίας για την Αττική με έτοιμες μελέτες, με
αποτέλεσμα η σημερινή εικόνα να απογοητεύει όλους τους κατοίκους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη δημοπράτησης της 2ης φάσης του έργου με τη
διάθεση των απαραίτητων πόρων και στη συγκρότηση Επιτροπής Διοίκησης του
Οικολογικού Πάρκου με τη συμμετοχή των δήμων.

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία χαιρέτησαν
την πρωτοβουλία αυτή και συμφώνησαν στα δίκαια αιτήματά τους. Τονίστηκε ότι οι
βουλευτές του Νότιου Τομέα Αθήνας έχουν, ήδη, προχωρήσει σε κοινοβουλευτικές
πρωτοβουλίες, τις οποίες θα συνεχίσουν συμπαραστεκόμενοι με κάθε δυνατό τρόπο στους
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κατοίκους των περιοχών.
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