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κ. Πρόεδρε

Στις 13 Ιούλη 2020 το ΤΑΙΠΕΔ δημοσίευσε «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΛΙΜΕΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΙ"».

Τελικά  η  Κυβέρνηση  της  ΝΔ,  πιστή  στο  δόγμα  όλων  των  αστικών  Κυβερνήσεων  να
συνεχίζουν από εκεί που σταμάτησαν οι προηγούμενες (ένας να κόβει και ο άλλος ράβει, σε κάθε
περίπτωση στενό κοστούμι για τους εργαζόμενους), επέλεξε το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ (ν. 4413/2016,
που  ενσωμάτωσε  την  οδηγία  2014/23/ΕΕ,  σχετική  με  τις  συμβάσεις  παραχώρησης),  για
«Σύμβαση  Υπο-παραχώρησης,  ελάχιστης  διάρκειας  σαράντα  (40)  ετών,  η  οποία  δύναται  να
παραταθεί για μία πρόσθετη περίοδο», για το λιμάνι ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΙ.  

Σε ένα κείμενο 82 σελίδων περιγράφεται η διαδικασία "Υπο-παραχώρησης" των φιλέτων
του  λιμένα,  «γαρνιρισμένα»,  για  να  «τσιμπήσουν»  οι  επενδυτές,  με  την  πληροφορία  ότι  το
ΤΑΥΠΕΔ  έχει  προχωρήσει  σε  «διαγωνιστική  διαδικασία  για  την  παραχώρηση  της  χρήσης,
ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου από το σχεδόν εξαντληθέν κοίτασμα
φυσικού αερίου ‘‘Νότια Καβάλα’’». Αναφέρεται επίσης στην πρόσκληση ότι  «…προσθέτως και
ανεξαρτήτως του οικονομικού ανταλλάγματος που θα είναι καταβλητέο στο Ταμείο από τον υπο-
παραχωρησιούχο, επιβάλλεται στον τελευταίο αντισταθμιστικό / ανταποδοτικό τέλος προς τον
ΟΛΚ  Α.Ε.,  το  οποίο  σε  καμία  περίπτωση  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  5%  των  ετήσιων
ακαθάριστων εσόδων». Καμία αναφορά για καταβολή οποιοδήποτε τιμήματος δεν γίνεται προς
το Δήμο. Ο Δήμος μάλλον ζημιωμένος θα βγει από την υπο-παραχώρηση αφού στο νόμο του
ΣΥΡΙΖΑ, βάση του οποίου γίνεται η παράδοση του ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’ σε μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα,
οι υπο-παραχωρησιούχοι απαλλάσσονται από δημοτικά και άλλα τοπικά τέλη.    

Προφανώς  γνωρίζετε  ότι  ως  "Λαϊκή  Συσπείρωση"  είμαστε  κάθετα  αντίθετοι  με  τη
ιδιωτικοποίηση του ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’. Γνωρίζετε επίσης ότι αγωνιζόμαστε για λιμάνια (ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’
και ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, του οποίου η «σειρά» δεν ήρθε επί του παρόντος) λαϊκή περιουσία που
να εξυπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Γνωρίζετε επίσης
τους αγώνες του ΚΚΕ όσο και της "Λαϊκής Συσπείρωσης" για ελεύθερη πρόσβαση των κατοίκων
στη  θάλασσα.  Για  παραλιακό  μέτωπο  που  θα  ικανοποιεί  τις  λαϊκές  ανάγκες  για  άθληση,
αναψυχή, πολιτιστικές εκδηλώσεις ελεύθερο από την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η  προκήρυξη  είναι  σαφής  ότι  μέχρι  στις  02/10/2020  οι  ενδιαφερόμενοι  πρέπει  να
υποβάλουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντός τους για την Υπο-παραχώρηση. 

Λόγω της επικαιρότητας αλλά και του επείγοντος του θέματος παρακαλούμε να το φέρετε
για συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση (27-07-2020) του Δημοτικού Συμβουλίου.
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