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ΘΕΜΑ: Γμημέοωζη για αμαβάθμιζη ζηίβξρ δημξηικξύ ζηαδίξρ Ικαοίαπ
ςεηικά: Η από 13/2/2018 επηζημιή – αίηεμα ημο Δήμμο Ιθανίαξ ζηεκ Γ.Γ.Α
ε ζύζθερε πμο έγηκε ζηεκ Ιθανία (27/11/2017) πανμοζία ημο Γ.Γ.Α,
θ. Ι. οκαδηκμο με ηεκ ζομμεημπή ημο Δήμμο Ιθανίαξ ηςκ αζιεηηθώκ ζςμαηείςκ πμο
ακαπηύζζμοκ ημήμαηα ζηίβμο θαη ηεξ ΓΑ ΓΓΑ ΥΙΟΤ-ΑΜΟΤ. Ακαιύζεθακ
δηελμδηθά ηα ζέμαηα ηεξ ακαβάζμηζεξ ημο ζηίβμο ημο δεμμηηθμύ ζηαδίμο, εθθνάζηεθε
ε πνόζεζε ημο Γ.Γ.Α κα δηαζθαιηζηεί ε ακαγθαία πνεμαημδόηεζε, θαη
πνμζδημνίζηεθακ μη επόμεκεξ εκένγεηεξ θάζε πιεονάξ ζε αοηή ηεκ πνμζπάζεηα.
Καηόπηκ ζοκενγαζίαξ ηςκ ηεπκηθώκ οπενεζηώκ ημο δήμξρ Ικαοίαπ θαη ηεξ ΓΓΑ,
έγηκακ μη δημνζώζεηξ πμο οπέδεηλακ μη οπενεζίεξ ηεξ Γ.Γ.Α, ώζηε κα
ζομπενηιεθζμύκ μη ακαγθαίεξ πανεμβάζεηξ ζημ ζηάδημ, γηα κα μπμνέζεη κα
θηιμλεκήζεη επηζήμμοξ Αγώκεξ ηίβμο.
ε ζοκέπεηα όιςκ αοηώκ θαη ιαμβάκμκηαξ οπ μρηκ όζα ακαθένζεθακ ζηεκ ζύζθερε
ηεξ 27ηπ Νμεμβνίμο, θαηαηέζεθε ημκ Φεβνμοάνημ ημο 2018 αίηεμα ημο Δήμμο
Ιθανίαξ γηα ςοημαηξδόηηζη ηςκ ακαγθαίςκ πανεμβάζεςκ ζηεκ Γ.Γ.Α

αξ οπεκζομίδμομε όηη θαηόπηκ ζοδεηήζεςκ πμο είπαμε ημ θαιμθαίνη ημο 2018
ηόζμ με ηεκ Γ.Γ.Α όζμ θαη με ηεκ Πενηθένεηα βμνείμο Αηγαίμο, ζέημκηαξ ημ αίηεμα
ηεξ ζογπνεμαημδόηεζεξ ηςκ ακαγθαίςκ ενγαζηώκ, εκθοάζηηκε ηόζμ από ημκ Γ.Γ.Α
θ. Ι. οκαδηκμ, όζμ θαη από ηεκ πεοιθεοειάοςη βξοείξρ Αιγαίξρ θ Υ. Καιμγήνμο ε
καη αοςήμ θεηική απξδξςή ηξρ αιηήμαηξπ μαπ.
Εκεμενςηηθά ζαξ γκςνίδμομε όηη πνηκ από ιίγεξ εμένεξ μιμθιενώζεθακ μη ενγαζίεξ
ακαβάζμηζεξ ηςκ οπμδμμώκ ημο πιμμηάπεηα (με τρημαηοδόηηζη ηης ΓΓΑ) θαη ημο
θςηηζμμύ ημο ζηαδίμο (με τρημαηοδόηηζη ηοσ Δήμοσ Ικαρίας). Ενγαζίεξ πμο
δνμμμιμγεζήθακ με πνςημβμοιία ημο δήμμο θαη ηεκ θαζμνηζηηθή ζομβμιή ηεξ ΓΓΑ,
πμο ακαγκώνηζε ηεκ ακαγθαηόηεηα δηαμόνθςζεξ ηςκ οπμδμμώκ ημο δεμμηηθμύ
ζηαδίμο. Η μιμθιήνςζε αοηώκ ηςκ ενγαζηώκ ακμίγεη πηζηεύμομε ημκ δνόμμ γηα ηεκ
πνεμαημδόηεζε ημο ένγμο «Αμαβάθμιζη δημξηικξύ ζηαδίξρ Ικαοίαπ».
Καηόπηκ αοηώκ επακενπόμαζηε ζήμενα θμηκμπμηώκηαξ ζαξ ηεκ ξλξκληοωμέμη
μελέηη (Εάμ οι ηετμικές σπηρεζίες ηης ΓΓΑ εκηιμούμ όηι τρειάζομηαι κάποιες αλλαγές ζηημ
μελέηη είμαζηε πρόθσμοι μα ηις αποδετηούμε) θαη οπμβάιιμκηαξ αίηημα ςοημαηξδόηηζηπ
ηςκ ακαγθαίςκ πανεμβάζεςκ. Τπμβάιιμκηαξ ηαοηόπνμκα πανάθιεζε γηα ηεκ θαηά ημ
δοκαηό ζύκημμε απάκηεζε, έηζη ώζηε κα δνμμμιμγεζμύκ ημ ζοκημμόηενμ δοκαηό μη
ακαγθαίεξ εκένγεηεξ είηε ζε ζοκενγαζία είηε μμκμμενώξ από ηεκ ΓΓΑ.
Σέιμξ ζημ πκεύμα όζςκ ακαθένζεθακ ζηεκ ζύζθερε ηεξ 27εξ Νμεμβνίμο 2017,
εθηημώκηαξ ςξ ακαγθαία ηεκ ακαβάζμηζε ηςκ οπμδμμώκ ημο δεμμηηθμύ ζηαδίμο ηόζμ
γηα ηεκ θηιμλεκία ηςκ Αιγαιξπελαγίηικωμ Αγώμωμ ηίβξρ, όζμ πμιύ πενηζζόηενμ
γηα ηεκ αμάπηρνη ηωμ αθλημάηωμ πξρ απαιηξύμ έμα ζύγςοξμξ ηίβξ ζηημ
Ικαοία, ζαξ θαιμύμε όιμοξ κα ενγαζημύμε από θμηκμύ γηα ηεκ οιμπμίεζε αοημύ ημο
ζηόπμο.
ε αοηή ηεκ θαηεύζοκζε εθηημμύμε ςξ καθξοιζηική ηημ απόθαζη ςοημαηξδόηηζηπ
από ημ Π.Δ.Γ, έηζη ώζηε ημ Φζηκόπςνμ ημο 2019 κα μπμνέζμομε από θμηκμύ κα
παναδώζμομε ζε πνήζε ζημοξ αζιεηηθμύξ ζοιιόγμοξ θαη ηεκ κεμιαία, μηα ζύγπνμκε
αζιεηηθή οπμδμμή πμο όπςξ εηπώζεθε θαη από ημκ θ. οκαδηκμ δικαιξύηαι η Ικαοία.
Εοειπηζηώκηαξ όηη ζα ιάβεηε οπ' όρηκ ζαξ ηεκ ακαγθαηόηεηα οιμπμίεζεξ αοηώκ
ηςκ πανεμβάζεςκ, ζαξ εοπανηζημύμε γηα ηεκ μέπνη ζήμενα ζοκενγαζία θαη
επιδιώκξμηαπ ηημ ζρμέςεια ηηπ δημιξρογικήπ ζρμεογαζίαπ μαπ, ακαμέκμομε γηα
ηεκ απμδμπή ημο αηηήμαημξ.
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ρμημμέμα: Η μελέηη ηοσ έργοσ «Αναβάθμιση δημοτικού σταδίοσ Ικαρίας».

