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           ΑΔΑ: 6ΞΟΠΩΗ3-ΛΩΧ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Αριθμ. Πρωτ.: 3167/14-02-2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της  1ης/2020  Έκτακτης  συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 Αρ. αποφάσεως : 20 

 

 ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση της με αριθμ. 260/2019 Απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Ψήφισμα διαμαρτυρίας και 

διεκδίκησης της Προβλήτας 4 στην Ακτή Σκαραμαγκά» και ενημέρωση. 

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13
η
 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020  ημέρα της 

εβδομάδας  Πέμπτη  και ώρα 20:30 συνήλθε σε  έκτακτη  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. 

πρωτ.: 2988/13-02-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος στις  13-02-2020, στον 

κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr),  

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του 

Ν. 4555/2018. 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε και παρίστατο στη Συνεδρίαση. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  τριάντα δύο (32) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Κ. Φωτεινάκης 

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης Απών 

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα 21. Η. Βαρυτιμιάδης 30. Ε. Τοκατλίδη 

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη  22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης 32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος 33. Α. Γκανά-Ρηγάκη  

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος   

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Θ. Σπηλιόπουλος  

9. Δ. Τσατσαμπάς 18. Ν. Καραγιάννης  27. Α. Βίτσα  

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημέρωσε τα μέλη του Σώματος ότι η με αριθμ. 2988/13-02-2020 πρόσκληση 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5. του 3852/10, ως κατεπείγουσα  διότι: 1) θίγονται άμεσα τα 

συμφέροντα του Δήμου και  2) λόγω ύπαρξης  χρονικής προθεσμίας (ήτοι: 14/02/2020) 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη δικαιολογούν 

την κατεπείγουσα πρόσκληση- συνεδρίαση.  
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Αποχωρήσεις: Προσελέυσεις  
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Η. Βαρυτιμιάδης , Δ. Τσατσαμπάς, Β. Παντελάρος , Ν. Δαουάχερ και Μ. Χουδελούδης, 

αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1
ου

  θέματος.  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ν. Καραγιάννης, Φ. Θεοδωρακόπουλος και Λ. Παπαδάκος, προσήλθαν κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 1
ου

 θέματος.  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το  1
ο
  θέμα της ημερησίας διάταξης, απηύθυνε το λόγο στον 

Δήμαρχο, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στις ενέργειες (όπως αναφέρονται αναλυτικά στο  απομαγνητοφωνημένο 

πρακτικό της 1ης έκτακτης συνεδρίασης ) που προέβη η Δημοτική Αρχή, μετά την αιφνιδιαστική κατάθεση τροπολογίας 

την Τρίτη 11/2 στη Βουλή  με την οποία παραχωρείται στον μελλοντικό αγοραστή των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά η χρήση 

της Προβλήτας 4.  

 

Ακολούθως  ο Πρόεδρος  απηύθυνε το λόγο στους Επικεφαλής των παρατάξεων και στους παριστάμενους Δημοτικούς 

Συμβούλους για να τοποθετηθούν επί του θέματος. 

Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται 

πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας, ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος το ψήφισμα όπως αυτό 

τροποποιήθηκε-εμπλουτίστηκε  κατά τη διάρκεια της συζήτησης των μελών του σώματος και κάλεσε τα μέλη να 

αποφασίσουν σχετικά, ως ακολούθως: 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ 4. 

 

Το ΔΣ Χαϊδαρίου εκφράζει την απόλυτη διαφωνία, διαμαρτυρία και αγανάκτηση του για την αιφνιδιαστική κατάθεση 

από την κυβέρνηση και υπερψήφιση κατά πλειοψηφία από  τη Βουλή χθες Τετάρτη 12/2  τροπολογίας με την οποία 

παραχωρείται στους πιθανούς αγοραστές των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης  του 

αιγιαλού έμπροσθεν των Ναυπηγείων, δηλαδή και της Προβλήτας 4.  

 

Η  παραχώρηση της δημόσιας έκτασης της Προβλήτας 4 για μελλοντική χρήση των Ναυπηγείων αποτελεί ολέθριο  

σφάλμα. Άλλωστε σήμερα λειτουργεί εκεί το Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων.  

 

Το Χαϊδάρι έχει εδώ και πολλές δεκαετίες στερηθεί την πρόσβαση στη θάλασσα. Η Ακτή Σκαραμαγκά είναι το φυσικό 

επίνειο ολόκληρης της Δυτικής Αθήνας. Δικαιωματικά λοιπόν θα έπρεπε να έχει περάσει στη χρήση του Δήμου 

Χαϊδαρίου εδώ και πολλά χρόνια.  

 

Το αίτημα για παραχώρηση της Προβλήτας 4 στον Δήμο και στους κατοίκους  είναι ομόφωνο στις  αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου, είναι διεκδίκηση που εκφράζει το σύνολο των κατοίκων του Χαϊδαρίου και της 

Δυτικής Αθήνας.  Πρόσφατα έλαβε σχετική ομόφωνη απόφαση ο ΑΣΔΑ, που εκπροσωπεί και τους 7 Δήμους της 

Δυτικής Αθήνας.  

 

Η παραχώρηση της Προβλήτας 4 στον Δήμο και τους κατοίκους θα αποτελούσε μια από τις πολλές αναγκαίες κινήσεις 

για να αμβλυνθούν  οι μεγάλες ανισότητες που έχουν ιστορικά διαμορφωθεί. 

 

Η απόφαση για παραχώρηση της σε χρήση των Ναυπηγείων ελήφθη χωρίς διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, χωρίς 

διαφάνεια στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, με αδιαφορία για την εκφρασμένη θέση του Δήμου Χαϊδαρίου και του 

ΑΣΔΑ.  

 

Το ΔΣ Χαϊδαρίου αποφασίζει να συνεχίσει με κάθε πρόσφορο μέσο τον αγώνα για ανάκληση ή ακύρωση της απόφασης 

αυτής.  

 

Με εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών του Χαϊδαρίου και της Δυτικής Αθήνας. 

 

Με την επιδίωξη συντονισμού ενεργειών με τους όμορους Δήμους και τον ΑΣΔΑ.  
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Με διοργάνωση περιοδικών συγκεντρώσεων  διαμαρτυρίας.  

Με την προσφυγή στη δικαιοσύνη για την ακύρωση της παραχώρησης χρήσης της Προβλήτας 4 στον μελλοντικό 

αγοραστή των Ναυπηγείων και σε περίπτωση μη ευοδώσης των παραπάνω κατάληψής της και διαρκής  παραμονή σε 

αυτήν μέχρι την οριστική και αμετάκλητη παραχώρησή της.  

 

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τα παραπάνω.  

 

Η Προβλήτα 4 δεν πωλείται. Ανήκει στον Χαϊδαριώτικο λαό.  

 

 

 

Συνεπώς επί παρευρισκομένων (27) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (27) ψηφισάντων, το Δημοτικό Συμβούλιο 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Την επικαιροποίηση της με αριθμ. 260/2019 Απόφασης Δ.Σ. και την έκδοση Ψηφίσματος διαμαρτυρίας και διεκδίκησης 

για την  προβλήτα 4 στην Ακτή Σκαραμαγκά, ως κατωτέρω: 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ 4. 

 

Το ΔΣ Χαϊδαρίου εκφράζει την απόλυτη διαφωνία, διαμαρτυρία και αγανάκτηση του για την αιφνιδιαστική κατάθεση 

από την κυβέρνηση και υπερψήφιση κατά πλειοψηφία από  τη Βουλή χθες Τετάρτη 12/2  τροπολογίας με την οποία 

παραχωρείται στους πιθανούς αγοραστές των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά το δικαίωμα αποκλειστικής  χρήσης  του 

αιγιαλού έμπροσθεν των Ναυπηγείων, δηλαδή και της Προβλήτας 4.  

 

Η  παραχώρηση της δημόσιας έκτασης της Προβλήτας 4 για μελλοντική χρήση των Ναυπηγείων αποτελεί ολέθριο  

σφάλμα. Άλλωστε σήμερα λειτουργεί εκεί το Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων.  

 

Το Χαϊδάρι έχει εδώ και πολλές δεκαετίες στερηθεί την πρόσβαση στη θάλασσα. Η Ακτή Σκαραμαγκά είναι το φυσικό 

επίνειο ολόκληρης της Δυτικής Αθήνας. Δικαιωματικά λοιπόν θα έπρεπε να έχει περάσει στη χρήση του Δήμου 

Χαϊδαρίου εδώ και πολλά χρόνια.  

 

Το αίτημα για παραχώρηση της Προβλήτας 4 στον Δήμο και στους κατοίκους  είναι ομόφωνο στις  αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου, είναι διεκδίκηση που εκφράζει το σύνολο των κατοίκων του Χαϊδαρίου και της 

Δυτικής Αθήνας.  Πρόσφατα έλαβε σχετική ομόφωνη απόφαση ο ΑΣΔΑ, που εκπροσωπεί και τους 7 Δήμους της 

Δυτικής Αθήνας.  

 

Η παραχώρηση της Προβλήτας 4 στον Δήμο και τους κατοίκους θα αποτελούσε μια από τις πολλές αναγκαίες κινήσεις 

για να αμβλυνθούν  οι μεγάλες ανισότητες που έχουν ιστορικά διαμορφωθεί. 

 

Η απόφαση για παραχώρηση της σε χρήση των Ναυπηγείων ελήφθη χωρίς διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, χωρίς 

διαφάνεια στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, με αδιαφορία για την εκφρασμένη θέση του Δήμου Χαϊδαρίου και του 

ΑΣΔΑ.  

 

Το ΔΣ Χαϊδαρίου αποφασίζει να συνεχίσει με κάθε πρόσφορο μέσο τον αγώνα για ανάκληση ή ακύρωση της απόφασης 

αυτής.  

Με εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών του Χαϊδαρίου και της Δυτικής Αθήνας. 

Με την επιδίωξη συντονισμού ενεργειών με τους όμορους Δήμους και τον ΑΣΔΑ.  

 

Με διοργάνωση περιοδικών συγκεντρώσεων  διαμαρτυρίας.  

Με την προσφυγή στη δικαιοσύνη για την ακύρωση της παραχώρησης χρήσης της Προβλήτας 4 στον μελλοντικό 
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αγοραστή των Ναυπηγείων και σε περίπτωση μη ευοδώσης των παραπάνω κατάληψής της και διαρκής παραμονή σε 

αυτήν μέχρι την οριστική και αμετάκλητη παραχώρησή της.  

 

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τα παραπάνω.  

 

Η Προβλήτα 4 δεν πωλείται. Ανήκει στον Χαϊδαριώτικο λαό.  

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                     (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 

Ακριβές Αντίγραφο 

Χαϊδάρι  30-01-2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 


