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Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2022 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα 

τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη 

τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή 

 

Θέμα: «Επίσπευση έργων Φαληρικού Όρμου – Παραλίας Μοσχάτου»  

 

Κύριοι Υπουργοί,  

 

Η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου στο Φαληρικό Όρμο, στο ύψος του 

Μοσχάτου και της Καλλιθέας αποτελεί μία ελπίδα για τους κατοίκους τόσο της 

ευρύτερης περιοχής όσο και της Αττικής.  

Η ολοκλήρωση των έργων στον Φαληρικό Όρμο θα δώσει στους κατοίκους της 

περιοχής του Μοσχάτου και της ευρύτερης περιοχής όλα αυτά που έχουν 

στερηθεί επί σειρά ετών: αθλητικές εγκαταστάσεις, περιπατητικές διαδρομές, 

χώρους πρασίνου και φυσικά ένα σύγχρονο οικολογικό πάρκο. 

Το κυριότερο όμως είναι ότι οι κάτοικοι του Μοσχάτου καθώς και οι κάτοικοι της 

ευρύτερης περιοχής, αφού πρόκειται για έργο υπερτοπικού χαρακτήρα, θα 

έχουν πρόσβαση προς την παραλία που έχουν στερηθεί δεκαετίες ολόκληρες. 

Με λίγα λόγια το έργο αυτό πρέπει να προχωρήσει άμεσα! 

Η δημιουργία του ποδηλατοδρόμου στην παραλιακή επιβάλλει την άμεση 

έναρξη των εργασιών στον Φαληρικό Όρμο. 
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Επειδή διαπιστώνεται μία στασιμότητα μεταξύ της Α΄ και της Β΄ φάσης του 

έργου. 

Επειδή υπάρχει έντονη ανησυχία των κατοίκων της περιοχής δεδομένου ότι τα 

χώματα παραμένουν στην παραλία του Μοσχάτου σε σχηματισμό βουνού. 

Επειδή η στασιμότητα του έργου επιτάσσει νέους τρόπους υλοποίησής του με 

τη μορφή του Δημοσίου Έργου. 

Επειδή σε απάντηση του πρώην Υπουργού Εσωτερικών (Α.Π. 46978/24-7-

2020) είχα τη δέσμευση ότι η Β΄ φάση του Έργου θα είχε δημοπρατηθεί μέσα 

στο 2020. 

Επειδή οι καθυστερήσεις αυτές είναι αδικαιολόγητες. 

Επειδή οι διαχρονικές ευθύνες των Δημοτικών Αρχών του Δήμου Μοσχάτου – 

Ταύρου είναι μεγάλες. 

Επειδή τα έργα στα Νότια προχωρούν από την Κυβέρνησή μας και οι εργασίες 

του Ελληνικού, οι μπουλντόζες του Ελληνικού πρέπει να δουλεύουν 

ταυτόχρονα με τις μπουλντόζες του Μοσχάτου. 

Επειδή οι καθυστερήσεις οφείλονται στον τρόπο υλοποίησης του έργου από 

την προηγούμενη Διοίκηση της Περιφέρειας. 

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:  

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προχωρήσετε προκειμένου να 

επισπευσθεί η ολοκλήρωση των έργων στον Φαληρικό Όρμο; 

2. Προτίθεστε να εντάξετε τη χρηματοδότηση του Έργου στο Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας; 

3. Ποιο είναι το πλάνο χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου; 

4. Υπάρχει ενδεχόμενο κατασκευής και ολοκλήρωσης του έργου με 

άλλον τρόπο; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 

Βασίλειος - Πέτρος Ν. Σπανάκης 

Πολιτικό Γραφείο 
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