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Έκα αθόμα αζιεηηθό ένγμ -ποσ εγκαηαλείθθηκε ηα προηγούμεμα
τρόμια- γίκεηαη πνάλε ζηεκ Ιθανία
Ο δήμμξ Ιθανίαξ με ηδηαίηενε ηθακμπμίεζε ακαθμηκώκεη ηεκ έκηαλε ζημ Πνόγναμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ηεξ Πνάλεξ: «Ακαβάζμηζε ζηίβμο ημο δεμμηηθμύ ζηαδίμο
Ιθανίαξ» ζοκμιηθμύ πνμϋπμιμγηζμμύ 895.850,42€ (ζσμπεριλαμβαμομέμοσ ΦΠΑ) με
θμνέα οιμπμίεζεξ ημ Δήμμ Ιθανίαξ. Σμ επόμεκμ δηάζηεμα ζα θηκεζμύκ μη ζπεηηθέξ
δηαδηθαζίεξ γηα κα πνμθενοπζεί μ δηαγςκηζμόξ γηα ημ ένγμ.
Η δηεθδίθεζε ημο ένγμο λεθηκά μεηά από πνςημβμοιία ημο δήμμο θαη ζύζθερε πμο έγηκε
ζηεκ Ιθανία (27/11/2017) πανμοζία ημο Γ.Γ.Α, με ηεκ ζομμεημπή ημο Δήμμο ηςκ
αζιεηηθώκ ζςμαηείςκ πμο ακαπηύζζμοκ ημήμαηα ζηίβμο θαη ηεξ ΓΑ ΓΓΑ ΥΙΟΤΑΜΟΤ. Καηόπηκ ζοκενγαζίαξ ηςκ ηεπκηθώκ οπενεζηώκ ημο δήμμο Ιθανίαξ θαη ηεξ ΓΓΑ,
εθπμκήζεθε ε μειέηε από ηεκ ηεπκηθή οπενεζία ημο δήμμο πμο πνμβιέπεη ηηξ ακαγθαίεξ
πανεμβάζεηξ ζημ ζηάδημ, γηα κα μπμνέζεη κα θηιμλεκήζεη επηζήμμοξ Αγώκεξ ηίβμο.
ε ζοκέπεηα όιςκ αοηώκ θαηαηέζεθε ημκ Φεβνμοάνημ ημο 2018 αίηεμα ημο Δήμμο γηα
πνεμαημδόηεζε ηςκ ακαγθαίςκ πανεμβάζεςκ ζηεκ Γ.Γ.Α. Γκ ζοκεπεία ζηηξ 15/11/2018
πναγμαημπμηήζεθε ζοκάκηεζε με ημκ οθοπμονγό αζιεηηζμμύ & πμιηηηζμμύ θ.
Γ.Βαζηιεηάδε, θαη ημκ Γ.Γ.Α θ Ι.οκαδηκό. ηεκ ζοκάκηεζε δηενεοκήζεθε ε δοκαηόηεηα
πνεμαημδόηεζεξ ηςκ ακαγθαίςκ αζιεηηθώκ οπμδμμώκ πμο δηεθδηθμύκηαη από ημκ δήμμ
Ιθανίαξ. Από ηεκ πιεονά ημο οθοπμονγμύ αζιεηηζμμύ οπήνλε δέζμεοζε γηα ηεκ έγθνηζε
ηεξ πνεμαημδόηεζεξ ηωκ ενγαζηώκ ακαβάζμηζεξ ημο ζηίβμο ζημ δεμμηηθό ζηάδημ μέζς
ημο Πνμγνάμμαημξ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Η ζπεηηθή πνόζθιεζε εθδόζεθε από ημ
ΤΠ.Γ ημκ Ιακμοάνημ ημο 2019 θαη ημκ Μάνηημ οπμβιήζεθε ε πνόηαζε από ημκ δήμμ μεηά
από ζπεηηθή απόθαζε ημο Δ. (11/2019).
Με ηεκ ελαζθάιηζε ηεξ πνεμαημδόηεζεξ μηαξ αθόμα ακαγθαίαξ αζιεηηθήξ οπμδμμήξ
ζηεκ Ιθάνηα ζοκεπίδεηαη ε επίμμκε πνμζπάζεηα δηεθδίθεζεξ από ηεκ ζεμενηκή
δεμμηηθή ανπή θαη ζημ ημμέα ηωκ αζιεηηθώκ οπμδμμώκ.
Με ηεκ εοθαηνία αοηή ζεςνμύμε πνήζημμ κα ημκίζμομε ηεκ βανύηεηα πμο έπεη δώζεη ζημκ
πώνμ ημο αζιεηηζμμύ μ δήμμξ Ιθανίαξ με ηεκ ζεμενηκή ημο ανπή, ζομίδμκηαξ όηη από ηεκ
ακάιερε ηςκ θαζεθόκηςκ μαξ, θνίκμκηαξ ηεκ «επέκδοζε» ζημ μαδηθό ιαϊθό αζιεηηζμό
ζεμακηηθή μαξ πνμηεναηόηεηα, γηαηί ε έκκμηά ημο είκαη ζοκοθαζμέκε με ηεκ ελέιηλε θαη
ογηή ακάπηολε ημο ακζνώπμο ζε μηα θμηκςκία, πςνίξ δηαθνίζεηξ θαη θαηεγμνημπμηήζεηξ ζε
ακώηενμοξ θαη θαηώηενμοξ.

Ιενανπήζαμε ηηξ ακάγθεξ μαξ ζημπεύμκηαξ ανπηθά ζηεκ ζοκηήνεζε, βειηίωζε θαη
ακάπηολε ηωκ ήδε οπανπμοζώκ αζιεηηθώκ εγθαηαζηάζεωκ θαη εκ ζοκεπεία ζηεκ
μειέηε θαη ημκ πνμζδημνηζμό θαηαζθεοήξ κέωκ.
Με αοηή ηεκ ζηόπεοζε απεοζοκζήθαμε ζημ οπμονγείμ θαη ζηεκ Γ.Γ.Α, γηα ηεκ θαηάζηαζε
ηςκ αζιεηηθώκ εγθαηαζηάζεςκ ζηεκ Ιθανία ηεκ πνμζπάζεηα θαη ηηξ πνμηάζεηξ ημο
δήμμο. Απμηέιεζμα αοηήξ ηεξ ζοκενγαζίαξ θαη ηεξ ακηαπόθνηζεξ ηεξ πμιηηηθήξ
εγεζίαξ από ημ 2015 θαη μεηά ήηακ ε πνεμαημδόηεζε από ηεκ Γ.Γ.Α θαη ε θαηαζθεοή
ηνηώκ αζιεηηθώκ εγθαηαζηάζεςκ μηθνήξ θιίμαθαξ (Καηαζκεσή γηπέδοσ Μπαζκεη ζηις Ράτες επιζκεσή γηπέδοσ Μπαζκεη ζηημ Ακαμάηρα - αμηικαηάζηαζη ηάπηηα ζηο γήπεδο 5τ5 ζηομ Άγιο
Κήρσκο ).

Τμ 2017 ελαζθαιίζαμε πνεμαημδόηεζε από ηεκ Γ.Γ.Α γηα ηεκ «Εγθαηάζηαζε ηεπκεημύ
πιμμηάπεηα ζημ δεμμηηθό γήπεδμ Αγίμο Κενύθμο» θαη πνεμαημδόηεζε από ημ
«Πνάζηκμ Ταμείμ» ηοσ ΥΠΕΚΑ γηα ηεκ «Εγθαηάζηαζε ηεπκεημύ πιμμηάπεηα ζημ
δεμμηηθό γήπεδμ Εοδειμο». Ένγα πμο μιμθιενώζεθακ θαη ηεκ αγςκηζηηθή πενίμδμ
2018-19 δόζεθακ ζε πνήζε ζημοξ αζιεηηθμύξ ζοιιόγμοξ ημο κεζημύ. Πανάιιεια με
πνεμαημδόηεζε από πόνμοξ ημο δήμμο μιμθιενώζεθε ε ημπμζέηεζε θωηηζμμύ ζημ
δεμμηηθό ζηάδημ Αγ. Κενύθμο
Τμ 2018 ελαζθαιίζαμε πνεμαημδόηεζε από ηεκ Γ.Γ.Α γηα ηεκ θαηαζθεοή απμδοηενίωκ
ζημ γήπεδμ πμδμζθαίνμο Ραπώκ, ώζηε κα ελαζθαιίζμομε άδεηα δηελαγςγήξ αγώκςκ θαη
ζε αοηό ημ γήπεδμ. Ένγμ πμο μιμθιενώζεθε θαη ζα δμζεί ζε πνήζε.
οκμιηθά
ελαζθαιίζηεθακ
770.000€
δεμημονγώκηαξ
ζύγπνμκεξ
αζιεηηθέξ
εγθαηαζηάζεηξ, πμο ε πνήζε ημοξ γίκεηαη δωνεάκ από αζιεηηθμύξ ζοιιόγμοξ θαη ηεκ
κεμιαία ημο κεζημύ. Σαοηόπνμκα δηαζθαιίζηεθακ γηα ημ επόμεκμ δηάζηεμα 450.000€
(από ηο ΠΔΕ) γηα γήπεδα ζηεκ Δ.Γ Ραπώκ (ηοποθέηηζη τλοοηάπηηα, κερκίδες και θωηιζμός
ζηο δημοηικό γήπεδο και καηαζκεσή εμός μέοσ γηπέδοσ 5τ5). Γκώ πανάιιεια δηεθδηθμύκηαη
1.639,330€ γηα ηεκ θαηαζθεοή θιεηζημύ Γομκαζηήνημο ζηηξ Ράπεξ θαη έπεη ανπηθά
ελαζθαιηζηεί ε ζύμθςκε γκώμε ηεξ ΓΓΑ.
Να ζομίζμομε επίζεξ όηη γηα πνώηε θόνα ζηεκ Ιθανία ελαζθαιίζαμε ηεκ δημνγάκςζε
ηνηώκ αζιεηηθώκ εθδειώζεςκ ζε ζοκενγαζία με ηεκ Γιιεκηθή μμμζπμκδία
θαιαζμζθαίνηζεξ (ηριήμερο εκδηλώζεωμ ηομ Νοέμβριο ηοσ 2014 - Basket Camp ηομ Ιούμιο ηοσ
2015- ηοσρμοσά Basket 3τ3 ηομ Απρίλιο ηοσ 2017).

Πηζηεύμκηαξ όηη ε πανέμβαζε ημο δήμμο Ιθανίαξ με ηεκ ζεμενηκή ημο δημίθεζε ζηα
αζιεηηθά δνώμεκα ημο κεζημύ είκαη ε εκημκόηενε θαη ε απμηειεζμαηηθόηενε ηςκ
ηειεοηαίςκ πνόκςκ. Δειώκμομε γηα μηα αθόμα θμνά όηη ζα ζοκεπίζμομε ηεκ
πνμζπάζεηα γηα ηεκ δεμημονγία θαη ηεκ βειηίωζε ηωκ αζιεηηθώκ οπμδμμώκ ημο
κεζημύ, όπωξ έπμομε οπμπνέωζε απέκακηη ζημοξ θαημίθμοξ θαη εηδηθόηενα ζηεκ
κεμιαία ημο κεζημύ μαξ οπμζηενίδμκηαξ ζηεκ πνάλε ηεκ ζέζε.
Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ
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