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Ο Δήμμξ Ιθανίαξ γηα ηεκ Πακζαμηαθή Κηκεημπμίεζε ζηηξ 7.2.2019

Ο Δήμανπμξ Ιθανίαξ . ηαμμύιμξ εθθνάδμκηαξ ηεκ δημίθεζε ημο δήμμο αιιά θαη ηεκ πιεημρεθία
ημο Δ. έθακε ηεκ αθόιμοζε δήιςζε ζπεηηθά με ηεκ Πακζαμηαθή απενγηαθή θηκεημπμίεζε ζηηξ 7.2.19
γηα δύμ θιέγμκηα δεηήμαηα: Πνμζθογηθό-Μεηακαζηεοηηθό θαη ζοκεπηδόμεκε οπμβάζμηζε ηεξ Τγείαξ.
<< Ο Δήμμξ Ιθανίαξ εθθνάδεη ηεκ ζηήνηλε θαη αιιειεγγύε ημο ζημκ ιαό ηεξ άμμο πμο
λεζεθώκεηαη με πακζαμηαθή απενγηαθή θηκεημπμίεζε ζηηξ 7.2.2019 γηα δύμ θιέγμκηα
δεηήμαηα: Πνμζθογηθό-Μεηακαζηεοηηθό θαη ζοκεπηδόμεκε οπμβάζμηζε ηεξ Τγείαξ.
Πνμζοπμγνάθεη ημ θείμεκμ πμο εγθνίζεθε μμόθςκα από ημοξ μαδηθόηενμοξ θμνείξ ηεξ
άμμο (Γνγαηηθό Κέκηνμ, Ν.Σ ΑΔΓΔΤ , Γπημειεηήνημ, Γμπμνηθμί-Ιαηνηθμί ύιιμγμη, ςμαηεία

Γνγαδμμέκςκ Δεμόζημο-Ιδηςηηθμύ ημμέα, ύιιμγμξ Πμιοηέθκςκ θιπ) θαη δηεθδηθμύκ :

Γηα ημ Πνμζθογηθό-Μεηακαζηεοηηθό: Να θιείζεη ΣΩΡΑ ημ Hot spot ζηε άμμ θαη ζηα άιια
κεζηά, κα μεκ γίκεη θακέκα κέμ, κα απεγθιωβηζημύκ θαη κα μεηαθηκεζμύκ ζηεκ επεηνωηηθή
Γιιάδα θαη ζηε ζοκέπεηα άμεζα ζε όπμηα πώνα επηζομμύκ. Μεηαθμνά ηςκ οπενεζηώκ
αζύιμο ζηεκ επεηνςηηθή πώνα, Γθθνάδμομε αιιειεγγύε μαξ ζε πνόζθογεξ-μεηακάζηεξ πμο
δμοκ ζε άζιηεξ ζοκζήθεξ εκηόξ θαη πένηλ ημο hotspot. Να θαηανγεζεί ε απανάδεπηε
ζομθωκία θοβένκεζεξ-Γ.Γ-Σμονθίαξ πμο εγθιωβίδεη αοημύξ ημοξ ακζνώπμοξ ζηα κεζηά
μαξ. Όπη ζημ δειεηήνημ ημο ναηζηζμμύ, ημο εζκηθηζμμύ θαη ηεξ λεκμθμβίαξ.
Γηα ηεκ Τγεία: Η ογεία είκαη θμηκςκηθό αγαζό, δηθαίςμα θάζε ακζνώπμο θαη πνέπεη κα
πανέπεηαη από ημ θνάημξ δςνεάκ θαη ηζόηημα ζε όιμοξ, μέζα από έκα εκηαίμ θαη απμθιεηζηηθά
δεμόζημ ζύζηεμα ογείαξ-πνόκμηαξ με απμθιεηζηηθή εοζύκε ημο θνάημοξ. Με θναηηθή
πνεμαημδόηεζε κα είκαη επανθήξ ώζηε κα θαιύπημκηαη όιεξ μη ζύγπνμκεξ ακάγθεξ μαξ γηα κα
με πςνάεη θαμία επηπεηνεμαηηθή δνάζε.
Άμεζε ζηειέπςζε ηςκ Νμζμθμμείςκ άμμο θαη Ιθανίαξ με μόκημμ πνμζςπηθό όιςκ ηςκ
θιάδςκ θαη εηδηθμηήηςκ (ηαηνηθό, κμζειεοηηθό, πανασαηνηθό, δημηθεηηθό θαη βμεζεηηθό
πνμζςπηθό), μμκημμπμίεζε όιςκ ηςκ ζομβαζημύπςκ θαη επηθμονηθώκ πμο ενγάδμκηαη, ώζηε κα
θαιύπημκηαη πιήνςξ μη ακάγθεξ ημο ιαμύ ηςκ κεζηώκ μαξ.
Ακαβάζμηζε ηεξ Πνςημβάζμηαξ Φνμκηίδαξ Τγείαξ ζηα κεζηά μαξ με έμθαζε ζηε πνόιερε.
Πιήνε ζηειέπςζε ηςκ Κέκηνςκ Τγείαξ με 24ςνε ιεηημονγία, πιήνε ζηειέπςζε ημο Π.Γ.ΔΤ
θαη όιςκ ηςκ αγνμηηθώκ θαη πενηθενεηαθώκ ηαηνείςκ με μόκημμ θαη εηδηθεομέκμ γηαηνό γεκηθήξ
ηαηνηθήξ θαη ημ απαναίηεημ κμζειεοηηθό πνμζςπηθό.
Ακαβάζμηζε ηεξ ιεηημονγία ημο ΓΚΑΒ, ώζηε κα θαιύπημκηαη με αζθάιεηα θαη απνόζθμπηα
όια ηα επείγμκηα πενηζηαηηθά θαη κα μεκ μέκεη πμηέ με έκα αζζεκμθόνμ
Πιήνεξ δςνεάκ ηαηνμθανμαθεοηηθή θάιορε θαη κμζειεία γηα όιμ ημ ιαό. Καηάνγεζε θάζε
ζομμεημπήξ ζε αζθαιηζμέκμοξ, ακαζθάιηζημοξ, μεηακάζηεξ.
Δεκ εθεζοπάδμομε θαη ζα ακηηδνάζμομε άμεζα ζε θάζε κέα πνμζπάζεηα ζογπώκεοζεξ ηςκ
Νμζμθμμείςκ Ιθανίαξ θαη άμμο.

ΔΗΜΟ

ΙΚΑΡΙΑ

Θομίδμομε όηη ημ δεμμηηθό ζομβμύιημ Ιθανίαξ έπεη ημπμζεηεζεί γηα ημ ζέμα ημο πνμζθογηθμύ με ηεκ
59/2015 Απόθαζε Δ. θαη έπεη δηαμμνθώζεη ζέζε γηα ηηξ δηεθδηθήζεηξ ημο Δήμμο ζηα ζέμαηα ογείαξ
με ηεκ 160/2015 μμόθςκε απόθαζε δεμμηηθμύ ζομβμύιημο. Πάκς ζε αοηέξ ηηξ απμθάζεηξ βαζίδεηαη
ηόζμ ε ζεμενηκή δήιςζε ημο Δήμανπμο όζμ θαη μη μέπνη ζεμενα ημπμζεηήζεηξ ηεξ δημίθεζεξ θαη μη
θηκεημπμηήζεηξ ημο δήμμο γηα αοηά ζέμαηα.

