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Παοέμβαζη ηξρ Δήμξρ Ικαοίαπ για ηημ ηοξπξπξίηζη
ητμ θεοιμώμ δοξμξλξγίτμ ητμ λετθξοειξύςτμ ηηπ Ικαοίαπ
πεηηθά με ηεκ έγθνηζε ηςκ ζενηκώκ δνμμμιόγηςκ γηα ημ 2016 ηςκ ιεςθμνεημύπςκ
ηεξ Ιθανίαξ μ Δήμαοςξπ Ικαοίαπ ηέιημξ ηαμμύιμξ έθακε πνηκ ιίγεξ εμένεξ
πανέμβαζε ζηεκ Δηεύζοκζε Μεηαθμνώκ & Γπηθμηκςκηώκ ηεξ Πεοιθέοεια Βξοείξρ
Αιγαίξρ ημκίδμκηαξ ηα ελήξ:.
πεηηθά με όζα ακαθένμκηαη ζημ έγγναθμ ηεξ πενηθένεηαξ Βμνείμο Αηγαίμο (Α.Π:
3396-16 / 09-06-2016) θαη αθμνμύκ ηα ζενηκά δνμμμιόγηα γηα ημ 2016 ηςκ

ιεςθμνεημύπςκ ηεξ Ιθανίαξ. Γπηζομμύμε κα ζαξ επηζεμάκμομε ηα ελήξ:
 Ακ θαη ακαθένεηε όηη ιάβαηε οπμρε ημ έγγναθμ ημο Δήμμο Ιθανίαξ (Α.Π: . 2987 /
04-05-2016) ζπεηηθά με ηεκ έθδμζε ηεξ απόθαζεξ ζαξ γηα ηα ζενηκά δνμμμιόγηα ημο
2016. Γηα ιμγμύξ πμο δεκ γκςνίδμομε δεμ ρπάοςει ζηεκ απόθαζε ζαξ καμιά
ποόβλεση, ζπεηηθά με ηεκ ζύκδεζε ηεξ έδναξ ηςκ δεμμηηθώκ εκμηήηςκ Γρδήλξρ θαη
Ραςώμ με ηιπ ηξπικέπ κξιμόηηηεπ πξρ δεμ έςξρμ ζργκξιμτμιακή ζύμδεζη (π.π Σ.Κ
Κανθηκαγνίμο, Σ.Κ Φνακηαημο, Σ.Κ Μαγγακηηε). Σμ ίδημ θαη γηα ηεκ έιιεηρε
ποξγοαμμαηιζμέμτμ δοξμξλξγίτμ πξρ μα ζρμδέξρμ ηξρπ ζργκξιμτμιακξύπ
κόμβξρπ ηξρ μηζιξύ (Λημάκηα -Αενμδνόμημ), με ηιπ έδοεπ ητμ δημξηικώμ
εμξηήητμ ηξρ μηζιξύ. Σέλξπ καμία ποόβλεση δεμ ρπάοςει για ηακηική ζύμδεζη
ξικιζμώμ με έμηξμη ηξροιζηική κίμηζη ζηημ Ικαοία (π.Χ Φάνμξ, ηαμαηηθή πεγή

Αγίαξ Κονηαθήξ, Ναξ.).

 Πιζηεύξμηαπ όηι αρηή η παοάμεηοξπ ποέπει μα ενεηαζηεί από ηιπ ρπηοεζίεπ ζαπ
με ιδιαίηεοη εραιζθηζία, ζαξ είπαμε θμηκμπμηήζεη έκα πηζακό πνόγναμμα
δνμμμιμγίςκ πμο ζα μπμνμύζε κα θαιύρεη αοηέξ ηηξ ακάγθεξ. Πνόγναμμα
βαζηδόμεκμ ζηα δνμμμιόγηα, πμο εθηειμύζακ μη μεηαθμνείξ ζηα πιαίζηα ημο
επηπεηνεζηαθμύ Πνμγνάμμαημξ δεμμηηθήξ ζογθμηκςκίαξ «Πνόγναμμα οκ Κμηκςκία» ημ δηάζηεμα 2009-2011.
Έπμκηαξ ςξ θνηηήνημ όηη μη ζργκξιμτμίεπ είμαι δικαίτμα ζηξ ξπξίξ ποέπει μα έςξρμ
ποόζβαζη όλξι ξι πξλίηεπ, έηζη ώζηε μ ζηόπμξ ηεξ βειηίςζεξ ημο επηπέδμο δςήξ πμο
πνέπεη κα οπενεηεί ε Σμπηθή δημίθεζε κα γίκεηαη πνάλε θαζεμενηκά. Παναθαιμύμε κα
επαμενεηάζεηε ηα δοξμξλξγίτμ ητμ λετθξοειξύςτμ ηηπ Ικαοίαπ γηα ηεκ ζενηκή
πενίμδμ ημο 2016 .
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