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Πνμξ: Υποσργείο Τοσρηζμού
1) Γναθείμ Υποσργού θ. Γ. Κμοκημονά
2) Γναθείμ Γ.Γ θ. Γ. Κμονκεηα
Κοηκοποίεζε:
1) Γεκηθή Γναμμαηεία Σμονηζηηθήξ πνμβμιήξ & Ακάπηολεξ
Δηεύζοκζε Σμονηζηηθώκ επεκδύζεωκ
2) ύκδεζμμ Δήμωκ Ιαμαηηθώκ Πεγώκ Γιιάδαξ
3) Βμοιεοηή Σάμοσ θ. Δ. εβαζηάθε .
4) Κοηκοβοσιεσηηθές ομάδες: ΝΔ, Δεμμθναηηθή
ομπανάηαλε, ΚΚΓ, ΠΟΣΑΜΙ, ΑΝ.ΓΛΛ, Έκωζε Κεμτρώωμ.
Θέμα: Ακαγκώρηζε θσζηθώκ πόρφκ Δήμοσ Ιθαρίας
πεηηθά :
1) Έγγναθμ
2) Έγγναθμ
3) Έγγναθμ
4) Έγγναθμ
5) Έγγναθμ
6) Έγγναθμ
7) Έγγναθμ
8) Έγγναθμ
9) Έγγναθμ
10) Έγγναθμ
11) Έγγναθμ
12) Έγγναθμ
13) Έγγναθμ
14) Έγγναθμ
15) Έγγναθμ

(903-6/2/15) Δήμμο Ιθανίαξ «Αμαγμώοιζη θρζικξύ πόοξρ, πηγή Αγ.Κροιακήπ»
(904-6/2/15) Δήμμο Ιθανίαξ «Αμαγμώοιζη θρζικξύ πόοξρ, πηγή «Απόλλωμα»
(905-6/2/15) Δήμμο Ιθανίαξ «Αμαγμώοιζη θρζικξύ πόοξρ, πηγή «Αζκληπιξύ»
(906-6/2/15) Δήμμο Ιθανίαξ «Αμαγμώοιζη θρζικξύ πόοξρ, πηγή «Λερκάδαπ»
(3642-24/5/16) Δήμμο Ιθανίαξ «Αποστολή αμτίγραυωμ Αμαλύσεωμ»
(10761-8/6/16) Τπμονγείμο μηθμκμμίαξ Ακάπηολεξ & Σμονηζμμύ
(13029-7/7/16) Τπμονγείμο μηθμκμμίαξ Ακάπηολεξ & Σμονηζμμύ
(6.285-17/8/16) Δήμμο Ιθανίαξ «Αμαγμώοιζη θρζικώμ πόοωμ Δήμξρ Ικαοίαπ»
(16858-12/9/16) Τπμονγείμο μηθμκμμίαξ Ακάπηολεξ & Σμονηζμμύ
(9126-28/11/16) Δήμμο Ιθανίαξ «Αμαγμώοιζη θρζικώμ πόοωμ Δήμξρ Ικαοίαπ»
(23073-2/12/16) Τπμονγείμο Σμονηζμμύ
(23781/13.12.2016 ) Τπμονγείμο Σμονηζμμύ
(24251/20.12.2016 ) Τπμονγείμο Σμονηζμμύ
(3320-19/5/17) Δήμμο Ιθανίαξ «Αμαγμώοιζη θρζικώμ πόοωμ Δήμξρ Ικαοίαπ»
(9601-1/6/2017 ) Τπμονγείμο Σμονηζμμύ

Ανιόηιμη κα Υπξρογέ
Σa ηειεοηαία δομ πνόκηα , έπμομε ακηαιιάλεη ανθεηέξ επηζημιέξ με ηηξ οπενεζίεξ ζαξ ζημ πιαίζημ
ηωκ πνμζπαζεηώκ μαξ γηα ηεκ «αμαγμώοιζη ιαμαηικώμ θρζικώμ πόοωμ» ηεξ Ιθανίαξ. οκμπηηθά
ακαθένμομε όηη -όπως είμαι γμωστό- μη πεγέξ μαξ με γκωμμδόηεζε ημο Ακώηαημο Τγεημκμμηθμύ
ομβμοιίμο ακαθενύπζεθακ ωξ Ιαμαηηθές. Σα ηειεοηαία δέθα πνόκηα ημ οπμονγείμ με ημ κόμμ
3498/2006 λεθίκεζε ηεκ δηαδηθαζία ηεξ «αμαγμώρισης». Εμείς φς Δήμος, άκ θαη είταμε
ακηηρρήζεης, θαηαζέζαμε ηοσς ακαγθαίοσς θαθέιοσς ποσ σπαγορεύεη ε Υ.Α 16655/2006
παίρκοκηας σπόυε θαη όιες ηης ηροποποηήζεης.

Αθμύ οπεκζομίζμομε όηη θαηαζέζαμε ημοξ θαθέιμοξ ημκ Φεβνμοάνημ ημο 2015, πωνίξ κα έπεη
εοζύκε μ δήμμξ Ιθάνηαξ ε δηαδηθαζία έιεγπμο ημο θαθέιμο δεκ μιμθιενώζεθε μέπνη ημ 2017 γηα
ιόγμοξ ημοξ μπμίμοξ δεκ θαηακμμύμε (αμαπτύσσομται εκτεμώς στο σχετικό 14).
ήμενα επακενπόμαζηε θαηαζέημκηαξ κέα δεδμμέκα όπωξ ζομθωκήζαμε ζηεκ ζοκάκηεζε ενγαζίαξ
πμο πναγμαημπμηήζεθε ζημ Υποσργείο Τοσρηζμού (29/7/2017) οπό ημκ ζοκημκηζμό ηεξ Γ.Γ
Τοσρηζμού θ. Γονοδίθεξ Κμονκεηα θαη ηεκ πανμοζία ημο βοσιεσηή ημο κομού Σάμοσ θ. Δ.
εβαζηάθε. Σσκάκηεζε ποσ δεηήζαμε προθεημέκοσ κα δρομοιογεζούκ εκέργεηες ποσ ζα
προζδηόρηδακ ηοκ προζθορόηερο θαη αποηειεζμαηηθόηερο ηρόπο ακηημεηώπηζες ασηού ηοσ
ζοβαρού γηα ηεκ ηοπηθή οηθοκομία προβιήμαηος.
Ο Δήμμξ Ιθανίαξ γηα μηα αθόμα θόνα δειώκεη όηη ακ θαη ζεβόμαζηε ηα ζηειέπε-ενγαδόμεκμοξ ηωκ
οπενεζηώκ ζαξ, γκωνίδμκηαξ ηηξ πνμζπάζεηεξ ημοξ, ηόζμ παιαηόηενα, όζμ θαη ζήμενα.
Δεκ επηζομεί ηε ζοκέπεηα ηεξ αηειέζθμνεξ δηαδηθαζίαξ πμο μέπνη ηώνα ελειίζζεηαη με εοζύκε ηεξ
ανμμδίαξ επηηνμπήξ. ε μηα προζπάζεηα κα οιοθιερφζεί ε δηαδηθαζία, επηζοκάπημομε ηεκ
Ραδημιμγηθή Έθζεζε πμο ζοκέηαλε ε θ. Ε. Φιώροσ Δηεοζύκηνηα ενεοκώκ ημο ΕΚΕΦΕ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, θαη κέεξ ακαιύζεηξ πμο δεηεζήθακ ζηεκ ζοκάκηεζε ενγαζίαξ ζημ Υποσργείο
Τοσρηζμού (29/7/2017), ειπίδμκηαξ αοηή ηεκ θμνά κα μεκ έπμομε ηεκ ίδηα ακηημεηώπηζε από ηεκ
οπενεζία ζαξ θαη κα ιάβμομε ηεκ ακαγθαία ζεηηθή γκφμοδόηεζε ηεξ Γπηηνμπήξ Ακαγκώνηζεξ
Φοζηθώκ Πόνωκ.
Κσρία Υποσργέ, ειπίδμκηαξ όηη θηάκμομε ζημ ηέιμξ ηεξ μαθνόπνμκεξ πνμζπάζεηαξ για τημ
«αμαγμώοιζη ιαμαηικώμ θρζικώμ πόοωμ» ηεξ Ιθανίαξ, ακαμέκμομε ηεκ ακηαπόθνηζε ηωκ
οπενεζηώκ ημο Τπμονγείμο ζαξ ζε όζα από θμηκμύ πνμζδημνίζαμε, ώζηε κα εθδμζεί ε μνηζηηθή
έγθνηζε ηωκ θαθέιωκ από ηηξ οπενεζίεξ ζαξ.

Με εθηίμεζε
Ο Δήμαοςξπ Ικαοίαπ
Στέλιος Σταμούλος

Σσκεμμέκα:
1. Ραδημιμγηθή Έθζεζε ημο ΓΚΓΦΓ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.
2. Νέεξ ακαιύζεηξ Ι.Π ζενμωκ
3. Νέεξ ακαιύζεηξ ΑΚΛΗΠΙΟΤ
4. Νέεξ ακαιύζεηξ ΛΓΤΚΑΔΑ

