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Κοιν. Γραφείο Προέδρου
κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου
Τηλ.213-2063532-536,-775
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Θέμα: Σε σχέση με την 10η Συνεδρίαση (εξ αναβολής) και όσον αφορά το θέμα
Νο.7 της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της “Μαρίνας Βουλιαγμένης”, η οποία βρίσκεται επί της
νοτιοανατολικής ακτής της χερσονήσου του Λαιμού Βουλιαγμένης, στο Δήμο
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της Περιφέρειας Αττικής», θα θέλαμε να
διαβαστεί αφού διανεμηθεί σε όλο το σώμα, η παρακάτω επιστολή η οποία
συντάχθηκε κατόπιν της Ομόφωνης Απόφασης της Συντονιστικής Γραμματείας
της Τοπικής Οργάνωσης του Κινήματος Αλλαγής Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
με ημερ. 22/06/2020.
Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Αξιότιμοι Επικεφαλής Των Παρατάξεων,
Αξιότιμοι κύριοι/κύριες Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αττικής,
Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας επισημάνουμε και να λάβετε
γνώση τα εξής:

Προβληματιζόμαστε σοβαρά με τα βασικά στοιχεία της πρόσφατης, από
09/06/20 γνωμοδότησης του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας,
η οποία «ερμηνεύοντας» την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που
κατατέθηκε από τη πλευρά του επενδυτή, περιγράφει μια ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
της μαρίνας Βουλιαγμένης κατά 178 μ στον έναν λιμενοβραχίονα και 134 μ στον
άλλο, συνοδευόμενη μάλιστα και από την δημιουργία επιπλέον νέων κτιριακών
εγκαταστάσεων 4.800 τμ, γεγονότα τα οποία θα προκαλέσουν σοβαρή
αλλοίωση της θαλάσσιας αλλά και της χερσαίας έκτασης της περιοχής,
καταστρέφοντας περιβαλλοντικά τα επόμενα χρόνια την γεμάτη φυσικό πλούτο
και ομορφιά φυσιογνωμία της πόλης της Βουλιαγμένης.
Ας ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη ότι το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και
Βιωσιμότητας ουσιαστικά γνωμοδοτεί έχοντας εντελώς αρνητική και αντίθετη
άποψη επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που κατέθεσε η
μελετητική εταιρεία MARNET από την πλευρά των επενδυτών, μελέτη που
«πολύ εύκολα» υιοθέτησε και ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κατά
πλειοψηφία και χωρίς καμία απολύτως ουσιαστική παρατήρηση επί της
μελέτης, γεγονός που μας λυπεί ιδιαίτερα.
Είναι δε απορίας άξιο, ότι ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, σε ανάλογη
περίπτωση Επενδυτικού Σχεδίου και Επιχειρηματικού Ομίλου για την νήσο
Υδρούσα, δεν αποδέχθηκε μονομερώς-και πολύ σωστά-ανάλογη Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συμφερόντων των υποψηφίων επενδυτών,
αλλά ζήτησε και πήρε άμεσα και μάλιστα δίνοντας ένα σημαντικό πόσο με απ´
ευθείας ανάθεση, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ από τον ίδιο προαναφερόμενο επίσημο
φορέα δηλαδή το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ,
η οποία και ήταν εντελώς αρνητική προς τους υποψήφιους επενδυτές!
Συνεκτιμώντας τις σφοδρές αντιδράσεις των κατοίκων της Βουλιαγμένης αλλά
και γενικότερα των κατοίκων του Δήμου μας, πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ και η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ της μαρίνας σκαφών της
Βουλιαγμένης, μπορεί κάλλιστα να γίνει από τους επενδυτές, ΧΩΡΙΣ την
οποιουδήποτε μεγέθους ΕΠΕΚΤΑΣΗ εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και
της πόλης αλλά και χωρίς την νέα υπέρογκη κατασκευή κτηριακών ή άλλων
εγκαταστάσεων εντός της μαρίνας.
Λέμε λοιπόν ένα ξεκάθαρο ΟΧΙ στην οποιαδήποτε επέκταση της μαρίνας της
Βουλιαγμένης και σας καλούμε ΝΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕΤΕ την συγκεκριμένη Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία βρίθει ανακριβειών και δεν εξετάζει ως
όφειλε, το σενάριο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της μαρίνας χωρίς την
οποιαδήποτε επέκταση της στα θαλάσσια και χερσαία όρια της, γεγονός για το
οποίο γνωμοδοτεί και αναφέρει ξεκάθαρα και το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος
και Βιωσιμότητας.
Μια καταψήφιση σας σήμερα θα ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ την ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ χωρίς να
ακυρώνει την επένδυση, για την οποία οι επενδυτές οφείλουν να βρουν και να
καταθέσουν έναν άλλο σχεδιασμό πιο φιλικό και πιο ήπιο για το περιβάλλον,
για την πόλη και τους κατοίκους, παράλληλα όμως θα δικαιώσει τις αγωνίες

αλλά και τους προβληματισμούς των εκατοντάδων συνδημοτών μας που
ανησυχούν για την περιβαλλοντική επιβάρυνση της πόλης μας.

Ευχόμαστε και Ελπίζουμε
να πράξετε το σωστό για την πόλη μας!

Με εκτίμηση

Η Συντονιστική Γραμματεία

