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Δ/νσηò Τεμιικþν Υπ ηρεσιþν

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5
ΔημοτικÞò Κοινüτηταò Αμαρýνθου

Τηò ΔημοτικÞò Ενüτηταò Αμαρυνθßων του ΔÞμου ΕρÝτριαò

ΣÞμερΟ 12 Μαρτßου 2019 ημÝρα Τρßτη, ο κοò Αργýρηò ΑναστÜσιοò - Πολιτικüò Μηχουκüò και η κα
ΓεωργßΟυ ¶wα - ΤοπογρÜφοò Μηχανικüò υπÜλληλοι τηò Διεýθυνσηò τεχνικþγ γπηρεσιþγ του
ΔÞμΟυ ΕρÝΤρΙΟò, προβÞκαμε Παρουσßο του κου Φραγκουλüπουλου κωγστοιττßγου, ειπεταλμÝγο
εΚΠρüσωΠΟ ΤΟυ Νομικοý Προσþπου «Δαφνηφüροò ΑπüΜων>> γιο την εýρυθμη λατουργßο του
ΣΤαδßΟυ ΑμαρýνθΟυ/ σε αυτοψßα προκειμÝνου νο διαπιστωθεß η κοτüσταση του βοηθητικοý γηπÝδου
5χ5 Δημοτικοý Στοδßου Αμαρýνθου.

ΑΠü Την αυτοψßα διαπΙστþθηκε üτι ο συνθετßκüò τÜπηταò του βοηθητικοý γηπÝδου εßγοι
ΚαΤεσΤραμμÝνΟò, καθþò υπÜρχει καθολικÞ φθορÜ κÜι σε ποΜü τμÞμοτα Ýχει αποκολληθεß οπü το
δüηεδο Ýδροσηò, εγκυμονþιτταò σοβαρüτοτουξ κινδýνουò Ýναιττι παγßδευσηò και ητþσηò τωγ
πορευρισκομÝνων αθλητþν.

ΕΠΙΠλÝΟν, Τα ΠρΟστατευτΙκÜ δßχτυα τηò οροφÞò του αγωνιστικοý χþρου εßγοι σκισμÝγα και δεγ
εΚΠληρþνΟυν ΤΟ σΚΟηü γΙο τον οποßο τοποθετÞθηκαν. Αυτü Ýχει σαν αηοτÝ:λεσμο τογ πιθαγü
εΚΤρΟΧΙασμü ΤΟυ εΚüστοτε εξοπλΙσμοý, Þτοι μπÜλεò κλπ. εmüò αγωνιστικοý χþρου, με αποτÝλεσμα
ΠΙθανÞ ΠρüΚληση ατυχÞμοτοò , λüγω γειτνßασηò του Δημοτικοý Σταδßου με τη δευτερεýουσα ΕθνικÞ
Οδü Χαλκßδαò - Λεποýρων.

ΕΠΙΠρüσθετα, cπην πρüσοψη τηò εισüδου του αγωνιστικοý χþρου; Ýχουν κοταστραφεß ο1

ΠρΟσΤαΤευΤΙΚÝò περιφρÜξεΙò σιδερÝνια τμÞμοτα Ýχουν αποκολληθεß και εξÝχουν επικßνδυγα, με
αΠΟΤÝλεσμα σε καθημερινÞ βÜση να ελλοχεýα κßνδυνοò τραυμοτισμοý για τουò παρευρισκομÝγουò.

ΛαμβüνΟΙ,παò υπüψη τα ανωτÝρω, θεωροýμε üτι αποιτεßτοι Üμεσα η αιττικοτÜσταση του συγθετικοý
δαηÝδΟυ του αγωνΙστΙκοý χþρου, η αντικατÜσταση του προστοτευτικοý διχτυοý οροφÞò και τηò
ΠρΟσΤαΤευΤΙΚÞò περßφραξηò σΓην εßσοδο του αγωνιστικοý χþρου, ηροκειμÝνου η λειτουργßα τωγ
αγωνιστικþν δραστηριοτÞτων να διεξÜγοwαι με ασφÜλειο.
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Ε/\ΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜοΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Γραφεßο ΔημÜρχου
Ταχ. Δ/νση : Αρχαßου ΘεÜτρου
Τ,Κ. : 340 0Β ΕρÝτρια
Τηλ. :222θ0 64764
Φαξ: 222θ0 6221Β
e- ma ßΙ : e retrIa d @ ote net. ar ΠΡΟΣ: Υηουργü Εσωτερικþν

κο ΣκουρλÝτη

ΘΕΜΑ: ΚÞρυξη ΔÞμου ΕρÝτριαò σε κατÜσταση ¸κτακτηò ΑνÜγκηò
Σχετ.: Η με αρ" 7207Ι7-3-201.7 ('\lR: ψ65Π465ΧΘ7-4ΕS) Εγκýκλιοò 10 του Υπουργεßου

Εσωτερικþν.

Στα πλαßσιο υποβολÞò πρüτασηò χρηματοδüτησηò αηü το Υπουργεßο σαò, σýμφωνα με τα

ανογραφüμενα στην ανωτÝρω σχετικÞ εγκýκλιο, γιο την ανοκοτασκευÞ των εγκατοστÜσεων του

βοηθητικοý γηπÝδου 5χ5, καθþò χρßζουν Üμεσηò παρÝμβασηò λüγω επικινδυνüτηταò αθλητþν και

παρεβρισκομÝνων, σαò ενημερþνουμε üτß τα κοιρικÜ φοινüμενα που παρατηρÞθηκαν την Βη , 9η

και 10η ßανουαρßου 2019 και εßχαν ωò οποτÝλεσμα την παιπελÞ κοτοστροφÞ των εγκαταστÜσεων

του βοηθητικοý γηηÝδου, σοò ενημερþνουμε üτι επρüκε|το για σημειακü φαινüμενο, συνεπþò §gy

συνÝτρεχαν οι λüγοι κÞρυξηò του ΔÞμου ΕρÝτριαò,σε κατÜστοση εκτÜκτου ανÜγκηò.

ΕρÝτρια, 01-03-2019
Αρ. Πρωτ.: 2164

ΑΜΦ



ΕΛ^ΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αρχαßου ΘεÜτρου 1

Τ.Κ. : 34α08 ΕρÝτρια

Τηλ.: 222θ0 62207/64764
Φαξ: 22290 62218
e-maiI: ereτriad@oτenet.gr

ΕρÝτρια, 14-03-2019
Αρ. Πρωτ.:2487

ΠΡΟΣ: Υπουργü Εσωτερικþν
κ. Π. ΣκουρλÝτη

ΘΕΜΑ: «Αßτηση επιχορÞγησηò ΔÞμου ΕρÝτριαò απü πιστþσειò ΠΔΕ ΣΑΕ 055»

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ.72ο7/7-3-2017 εγκýκλιοò 10 (ΑΔΑ: ψ65Π455ΧΘ7-4Ε8).

Αξιüτιμε κε ΥπουργÝ,

ΛαμβÜγοιιταò υτιüιΙη την ανωτÝρω σχετικÞ εγκýκλιο του Υπουργεßου σαò η οποßα αÞορÜ σεην

επιχορÞγηση δÞμων στα πλαßσια του Ýργου «Πρüγραμμα πρüληιJ.ιηò και αντιμετþπισηò ζημιþν και

κατασξροφþγ που προκαλοýνται απü θεομηνßεò στουò ΟΤΑ α' και β' βαθμοý» σαò γνωρßζουμε τα

ακüλουθα:

Στη ΔημοτιχÞ Κοινüτητα Αμαρýνθου του ΔÞμου ΕρÝτριαò, σε γÞπεδο επιÞÜνειαò 21.316,86 τ.μ.,

λειτουργεß το ΣτÜδιο Αμαρýνθου (πρþην Εθνικü ΚÝντρο Νεüτηταò) το οποßο εßναι μοναδικü στην πüλη

τηò Αμαρýνθου και στην ευρýτερη περιοχÞ, οι εγκαταστÜσειò του εν λüγω σταδßου, στην πλειονüτητα

τουò, Ýχουγ κατασκευαστÝß απü τη Δ/νση Τεχνικþν Υπηρεσιþν τηò ΓενικÞò Γραμματεßαò Αθλητισμοý το

197ο. Στο πÝρασμα των χρüνων, οι προσπÜθειεò του δÞμου μαò προκειμÝνου να εξευρεθοýν πüροι για

τη συγτÞρηση των Þδη παλαιωμÝνων εγκατασòÜσεων σε συνδυασμü με την δυσχερÞ οικονομικÞ

συγκυρßα που βßωνε η χþρα βαζ, δυστυχþò δεν ευοδþθηκαν. μοναδικÞ επÝμβαση που

πραγματοποιÞθηκε Ýκτοτε σΓουò χþρουò του σταδßου, εßναι η κατασκευÞ μεταλλικþν κερκßδων 400

θÝσεων με χρηματοδüτηση τηò ΠεριφερειακÞò Ενüτηταò Εýβοιαò το 20].8.

ο φετιγüò χειμþναò üπου η Εýβοια δοκιμÜστηκε στο σýνολο τηò απü πρωτüγνωρεò θεομηνßεò, με

κορýφωση την 8η,9η,και 10η |ανουαρßου 2O1g, Þταν καθορισεικüò για τη λειτουργικüτητα του σεαδßου.

τα Ýγτογα καιρικÜ φαινüμενα, οι χιονοπτþσειò καθþò και το δριμý Φýχοò που ακολοýθησε, συνεΤÝλεσε

καθορισòικÜ στην κατασεροÞÞ μεγÜλου τμÞματοò του εξοπλισμοý του σταδßου και σχεδüν την πλÞρη

αποκüλληση του συγθετικοý χλοοτÜπητα του βοηθητικοý προπονητικοý γηπÝδου 5Χ5. Ωò συνÝΠεια Των

παραπÜγω, εßμαστε αναγκασμÝνοL να υπερτονßσουμε την αναγκαιüτητα Üμεσηò συντÞρησηò Και

αγακατασκευÞò των χþρων και των βοηθητικþν εγκατασΓÜσεων του σεαδßου Αμαρýνθου για λüγουò



δημüσιαò ασÞÜλειαò. ΠλÝον, η χρÞση του σòαδßου εγκυμονεß σοβαροýò κινδýνουò τραυματισμοý

:ταιδιþν, αθλητþν, προπονητþν και επισκεπτþν τηò πüληò και τηò ευρýτερηò περιοχÞò, χρηστþν του

σταδßου σε καθημερινÞ βÜση.

Επιπρüσθετα, προκειμÝνου κυρßωò να προφυλαχθοýν οι νÝεò μεταλλικÝò κερκßδεò που

εγκαταστÜθηκαν στο αÜδιο απü μελλοντικÜ Ýντονα καιρικÜ Þαινüμενα και δευτερευüντωò οι δημüτεò

μαò να αξιοποιÞσουν στο Ýπακρο τιò δυνατüτητεò που παρÝχονται απü αυτÝò, θεωροýμε πρωταρχικÞò

σημασßαò την κατασκευÞ ενüò μεταλλικοý στεγÜστρου. Το στÝγασòρο αυτü θα συνδρÜμει με τον

καλýτερο τρüπο στην συνολικÞ αισθητικÞ αναβÜθμιση του σταδßου τηò Αμαρýνθου.

Αò μην ξεχνÜμε üτι στιò μÝρεò μαò ο αθλητισμüò Ýλκει το ενδιαÞÝρον σημαντικÞò μερßδαò

πληθυσμοý τηò κοινωνßαò και αναπτýσσεται με γρÞγορουò ρυθμοýò χÜριò στην αρωγÞ τüσο των δÞμων

üσο και των υπολοßπων εμπλεκüμενων ÞορÝων τηò πολιτεßαò. Δημιουργοýνται αθλητικÝò υπηρεσßεò,

δημοτικοß αθλητικοß οργανισμοß, οργανþνονται προγρÜμματα και εκδηλþσειò, δημιουργοýνται δßκτυα

συνεργασßαò με τουò δημüτεò, τη σχολικÞ κοινüτητα, τα αθλητικÜ σωματεßα και πολλοýò τοπικοýò και

περιÞερε ιακοýò φορε ßò.

Συνοψßζονταò, η δημιουργßα μßαò αθλητικÞò εγκατÜσΓασηò Þ η βελτßωση μιαò Þδη υπÜρχουσαò, ωò

βασικÞ κοινωνικÞ υποδομÞ, διαδραματßζει σημαντικü κοινωνικü ρüλο που συμπληρþνει τιò αθλητικÝò

και οικονομικÝò διασεÜσειò του. ΠαρÝχει ζωτικÞò σημασßαò υπηρεσßεò για την ευεξßα τηò κοινωνßαò.

ΕπομÝνωò, οι δÞμοι Ýχουν μεγÜλη ευθýνη σΕην παροχÞ σýγχρονων αθλητικþν εγκαταστÜσεων για την

υποσcÞριξη του αθλητισμοý. ΑναλαμβÜνονταò στο Ýπακρο αυτÞ την ευθýνη και crca πλαßσια μßαò

συνολικÞò αναβÜθμισηò του σταδßου τηò Αμαρýνθου, οcζ καταθÝτουμε αßτημα το οποßο θα

περιλαμβÜνει την ανακατασκευÞ του βοηθητικοý προπονητικοý γηπÝδου 5χ5 ενδεικεικοý

προýπολογισμοý 27.Ο45,ΟΟ € (συμπεριλαμβανομÝνηò τηò αιιτικατÜσòασηò του προστατευτικοý διχòυοý

εκτüνωσηò), την κατασκευÞ νÝων μεταλλικþν κερκßδων συνολικÜ 50 θÝσεων για το 5χ5 ενδεικτικοý

προýπολογισμοý 11.000,00 € και την κατασκευÞ του στεγÜστρου αναÞορικÜ με τιò υφιστÜμενεò

μεταλλικÝò κερκßδεò ενδεικτικοý προýπολογισμοý 22.32Ο,ΟΟ ε.

Παρακαλοýμε για τη συνδρομÞ σαò σε αυτÞ μαò την προσπÜθεια και τιò δικÝò σαò ενÝργειεò σαò

προκειμÝνου να εξασφαλισòοýν οι προαναφερüμενεò πισòþσειò και να εκδοθεß η σχετικÞ ΑπüÞαση

επιχορÞγησηò.


