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Δελτίο Τύπου για την 8η/2017 συνεδρίαση του Δ.Σ Ικαρίας

Συνεδρίασε την Δευτέρα 29/5/2017 το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ικαρίας.
Στη συνεδρίαση αυτή βαρύνουσας σημασίας θέματα ήταν η συζήτηση για τον καθορισμό της
θέσης του Δήμου Ικαρίας, για την σχεδιαζόμενη διοικητική μεταρρύθμιση, η συζήτηση για
την στάση του δήμου Ικαρίας απέναντι στην διαδικασία «αξιολόγησης» που εφαρμόζει η
κυβέρνηση μέσα από τον Ν.4369/2016, και η θέση του δημοτικού συμβουλίου απέναντι στην
επίθεση που δέχεται το δικαίωμα στην εργασία των συμβασιούχων των ΟΤΑ.
Κατά την συζήτηση εκφράστηκε η σαφή αντίθεση της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου και
στην σχεδιαζόμενη διοικητική μεταρρύθμιση, και στην υλοποίηση του Ν.4369/2016, με τον
οποίο η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ, επανεφερε και εφαρμόζει την διαδικασία «αξιολόγησης»
των εργαζόμενων στον δημόσιο τομέα, και εκδόθηκαν σχετικά ψηφίσματα (επισυνάπτονται).

Τέλος το δημοτικό συμβούλιο υποστηρίζοντας το

δίκαιο

αίτημα

των

συμβασιούχων

εργαζομένων του δήμου Ικαρίας και όχι μόνο, κάλεσε την κυβέρνηση έστω και την τελευταία
στιγμή να πάρει πρωτοβουλία που θα δίνει λύση στο πρόβλημα των συμβασιούχων .
 Για την σχεδιαζόμενη διοικητική μεταρρύθμιση, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε κατά
πλειοψηφία να υιοθετήσει την πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Υπερψήφισαν οι σύμβουλοι της
Λαϊκής Συσπείρωσης, οι παριστάμενοι σύμβουλοι της ΠΕΑ δήλωσαν παρόν κατά την ψηφοφορία
Ο δημοτικός σύμβουλος της Ικα.Ρι.Α (ΣΥΡΙΖΑ) υποστήριξε την πρόταση που έχει κατατεθεί
από το ΥΠ.ΕΣ, και ο δημοτικός σύμβουλος της ΑΣΠΙ υποστήριξε την πρόταση του.
 Για την υλοποίηση του Ν.4369/2016 και την διαδικασία «αξιολόγησης» το δημοτικό
συμβούλιο κατά πλειοψηφία στήριξε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Υπερψήφισαν οι
σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης και της ΑΣΠΙ., οι παριστάμενοι σύμβουλοι της ΠΕΑ και της
Ικα.Ρι.Α (ΣΥΡΙΖΑ) δήλωσαν παρόν κατά την ψηφοφορία.
 Σε ότι αφορά την επίθεση που δέχεται το δικαίωμα στην εργασία των συμβασιούχων των
ΟΤΑ, το δημοτικό συμβούλιο κατά πλειοψηφία στήριξε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής.
Υπερψήφισαν οι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης οι παριστάμενοι σύμβουλοι της ΠΕΑ και της
ΑΣΠΙ, Ο δημοτικός σύμβουλος της Ικα.Ρι.Α (ΣΥΡΙΖΑ) δήλωσε παρόν κατά την ψηφοφορία.
Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε επίσης :
 Για την έγκριση Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ικαρίας και
Περιφέρειας Β. Αιγαίου για την πράξη «ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ»
 Για την αποκατάσταση λειτουργίας (με τη διαδικασία του κατεπείγοντος) της
Υδρογεώτρησης στο Καρκινάγρι Ικαρίας.

 Για την κατανομή ποσού 25.440 (Β κατανομή 2017), για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
σχολικών μονάδων.
 Για την αγορά εξοπλισμού σχετικού με την βελτίωση λειτουργίας του Διυλιστηρίου στο Πεζι
 Για τον καθορισμό των χώρων αιγιαλού και παραλίας στους οποίους θα κινηθούν
διαδικασίες εκμίσθωσης .
 Για την ανάδειξη του ιστορικού κτίσματος «Σπιτάκι της Μαμής»
 Για την παραχώρηση χώρου για στέγαση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Ευδήλου.
 Για την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος κατάθεσης των εσόδων του Δήμου Ικαρίας.
 Για διάφορα τρέχοντα ζητήματα που βρισκόταν σε εκκρεμότητα (Έγκριση μελετών έργων,

συγκρότηση επιτροπών, έγκριση ΑΠΕ έργων).



Για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Δ.Ε Ραχών
Για διάφορες αιτήσεις φορέων και πολιτών του δήμου
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