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«Ομόφωνα αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο και από τους φορείς ήταν η
απόφαση για πολύμορφες κινητοποιήσεις με έναρξη την πορεία διαμαρτυρίας το
Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 11πμ και την γιορτή Τσικουδιάς της Ένωσης Κρητών
Κερατσινίου – Δραπετσώνας στο χώρο των πρώην Λιπασμάτων το βράδυ του
Σαββάτου».
Με την συμμετοχή πολλών φορέων και συλλογικοτήτων της
πόλης πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου –
Δραπετσώνας με θέμα την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και τις εξελίξεις γύρω από την περιοχή
των Λιπασμάτων. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Γιώργος
Γαβρίλης, ο Πρόεδρος της ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, Παναγιώτης Λαφαζάνης, οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ, Νίνα Κασσιμάτη, Εύη Καρακώστα και Ελένη Σταματάκη, ο πρώην Δήμαρχος
Δραπετσώνας, Νίκος Μπεάζογλου, ο Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος του ΟΛΠ, Σταύρος
Κυραμαργιός, ο Πρόεδρος της ΟΜ. Υ. Λ. Ε., Γιώργος Γεωργακόπουλος, ο Πρόεδρος της
Ένωσης Μονίμων Υπαλλήλων ΟΛΠ, Αποστόλης Ντάλλας, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός
Γραμματέας της Ένωσης Λιμενεργατών, Σταμάτης Κουλούρας και Γιώργος Γώγος.

«Στη συνεδρίαση αναδείχθηκαν οι πολλαπλές αρνητικές συνέπειες που θα επιφέρει η
πώληση του Λιμανιού στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, καθώς και στην ανάπτυξη και
ποιότητα ζωής των παραλιμένιων πόλεων. «Το πρώτο Λιμάνι της χώρας δεν μπορεί ν’
αποτελεί αντικείμενο πώλησης», τόνισε ο Δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Χρήστος
Βρεττάκος, ο οποίος επεσήμανε ότι η πώληση του Λιμανιού υποθηκεύει το μέλλον της
πόλης και των κατοίκων της. Αναφορικά με την περιοχή των Λιπασμάτων, ο Δήμαρχος
τόνισε ότι «για εμάς η περιοχή των Λιπασμάτων και οι υπόλοιπες εκτάσεις της πόλης
ανήκουν αδιαπραγμάτευτα στους κατοίκους της πόλης και θα τις διεκδικήσουμε με κάθε
τρόπο», ενώ επεσήμανε ότι «περιμένουμε ο Πρωθυπουργός να τηρήσει τη δέσμευση που
έδωσε προεκλογικά στο Κερατσίνι για τα Λιπάσματα». Την ανάγκη για ν’ αποτραπεί το
σχέδιο πώληση τόνισε, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Γιώργος Γαβρίλης, ο οποίος
επεσήμανε ότι από την πρώτη παραχώρηση του ΟΛΠ στην COSCO είναι εμφανές ότι
ιδιωτικοποίηση του Λιμανιού σημαίνει κλειστή ζώνη χωρίς δυνατότητες δημοσίου ελέγχου.

Ομόφωνα αποδεκτή από το ΔΣ και από τους φορείς ήταν η απόφαση για πολύμορφες
κινητοποιήσεις με έναρξη την πορεία διαμαρτυρίας το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 11πμ και
την γιορτή Τσικουδιάς της Ένωσης Κρητών Κερατσινίου – Δραπετσώνας στο χώρο των
πρώην Λιπασμάτων το βράδυ του Σαββάτου, ενώ το ψήφισμα της διοίκησης, το οποίο
πέρασε κατά πλειοψηφία, διατυπώνει την απαίτηση για:

•
Την ακύρωση του Διαγωνισμού για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του
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ΟΛΠ και την απομάκρυνση από κάθε πιθανό σχέδιο ιδιωτικοποίησης.

•
Την οριστική εξαίρεση από το πακέτο πώλησης των ήδη παραχωρηθέντων από τον ΟΛΠ
περιοχών του Δήμου μας : δηλαδή τον αρχαιολογικό χώρο στο Καστράκι, τον πεζόδρομο
της οδού Καζαντζάκη, το λιμανάκι του Αγίου Νικολάου στο Κερατσίνι, το οικόπεδο
τεσσάρων στρεμμάτων στη Λεωφόρο Δημοκρατίας.

•
Την οριστική παραχώρηση στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας της παραλιακής μετόπης
της πρώην βιομηχανικής ζώνης Δραπετσώνας (Λιπάσματα) και την ψήφιση της σχετικής
τροπολογίας για την αναθεώρηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας.

•
Την οριστική παραχώρηση στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας των κτισμάτων της
ονομαζόμενης πολιτιστικής ακτής που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου».
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