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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Απφ ην Ξξαθηηθφ ηεο 04-05-2020 κε αριθμ. 8
Ππλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ΠχξνπΔξκνχπνιεο

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΘΘΙΑΓΩΛ
ΓΖΚΝΠ ΠΟΝ-ΔΟΚΝΞΝΙΖΠ

ΑΞΝΦΑΠΖ ΚΔ ΑΟΗΘΚΝ 94
ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΠΟΝ-ΔΟΚΝΞΝΙΖΠ: ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΙΔΗΒΑΓΑΟΑΠ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ : ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΔΟΑΛΖΠ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ : ΚΑΟΗΑ ΘΑΕΑΛΡΕΑΘΖ
ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗO ΠΟΝ - ΔΟΚΝΞΝΙΖΠ
Ππλεδξίαζε ζήκεξα 04-05-2020, εκέξα Γεπηέξα κε ψξα έλαξμεο 09.00 θαη ιήμεο 14.00 δηα
πεξηθνξάο, κεηά απφ ηελ ππ΄ αξηζ. πξση. 7443/30-04-2020 πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ησλ ΞΛΞ (ΦΔΘ 55/11.3.2020 & 75/30.3.2020 ηεπρ. Α), ηνπ
ππ’αξηζκ. 18.318/13.3.2020 (ΑΓΑ: 9ΙΞΣ46ΚΡΙ6-1ΑΔ) εγγξάθνπ θαη ηεο ππ’αξηζκ.40/31.3.2020
(ΑΓΑ: 6ΥΞ46ΚΡΙ6-50Τ) εγθπθιίνπ ηνπ Ξ.ΔΠ., γηα ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο. Απφ ηα ζπλεκκέλα εηδηθά έληππα πνπ απέζηεηιαλ νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη,
κέζσ email, ζην Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ, ν Ξξφεδξνο δηαπίζησζε φηη
ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ ήηαλ:
Ξαρόνηες 26
ΞΔΡΟΝΠ ΚΥΡΝΠ, ΑΛΓΟΔΑΠ ΓΗΑΙΝΓΙΝ, ΘΑΛΓΗΥ ΚΑΟΑΓΘΝ, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΦΥΡΔΗΛΗΑΠ, ΗΥΑΛΛΖΠ
ΒΟΝΡΠΖΠ, ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΔΟΑΛΖΠ, ΚΖΛΑΠ ΑΙΖΦΟΑΓΘΖΠ, ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΞΟΗΛΡΔΕΖ, ΘΙΔΝΛΗΘΖ
(ΑΙΗΘΖ) ΙΔΝΛΡΑΟΗΡΖ,
ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΣΑΙΘΗΑΠ, ΗΥΑΛΛΖΠ ΞΗΡΑΝΙΖΠ, ΔΗΟΖΛΖ ΓΟΑΘΝ,
ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΘΝΡΑΒΑΠ, ΚΑΟΘΝΠ ΟΝΠΠΝΠ, ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΚΑΟΑΓΘΝΠ, ΘΥΚΑΖ ΚΔΛΓΟΗΛΝ,
ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝ, ΚΑΟΗΝΠ ΒΝΡΠΗΛΝΠ, ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΞΔΟΟΖΠ, ΟΝΕΑ ΜΑΛΘΑΘΖ,
ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΝΠΚΑΠ, ΓΝΚΔΛΗΘΝΠ ΠΑΓΘΗΛΔΡΝΠ, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΝΦΙΑΜ, ΚΑΟΗΑ ΘΑΕΑΛΡΕΑΘΖ,
ΚΗΣΑΖΙ - ΚΑΛΥΙΝΠ ΑΙΡΝΒΑΠ θαη NΗΘΝΙΑΝΠ ΘΑΦΙΖΠ
Απών 1
Ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θ. ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΓΝΛΑΒΖΠ, απνπζίαδε αλ θαη θιήζεθε λφκηκα
Πηε ζπλεδξίαζε ινγίδεηαη παξψλ θαη ν θ. Γήκαξρνο θαηφπηλ επηζηνιήο ηνπ.
ΘΔΚΑ 2ο: «Έγκριζη παρεμβάζεων
Δρμούπολης ο.ε. 2020»

ζηον

προϋπολογιζμό

ηοσ

Γήμοσ

Πύροσ

–

Αθνχ έιαβε ππφςε:
1. Όηη ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ππφςε ηνπ Πψκαηνο:
α) Ρελ κε αξ. 63/2020 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ ζηελ νπνία
αλαθέξνληαη κεηαμχ άιισλ ηα εμήο: «ΘΕΜΑ 5ν: Έγθξηζε ή κε παξεκβάζεσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
ν.ε. 2020 ηνπ Δήκνπ χξνπ-Εξκνχπνιεο».
1.Σελ πξνθνξηθή εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ν νπνίνο ζέηεη ππφςε ηνπ ψκαηνο, ην κε αξ. πξση. 7121/23-42020 έγγξαθν ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο, ζχκθσλα κε ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ε κε αξ. 23/2020 απφθαζή
ηεο, κε ζέκα “Εθηίκεζε ζπλεπεηψλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 2020 απφ ηελ παλδεκία COVID-19”.
2.Σελ κε αξ. πξση.: 7178/25-4-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηελ
νπνία ην ζέκα είλαη εληφο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
3.Σν κε αξ. πξση.:7289/14-2-2020 (ΑΔΑ ΦΥ78ΟΡ1Θ-Χ1Ρ) έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Αηγαίνπ
κε ζέκα “Επηθχξσζε ηεο ππ’ αξ. 1/2020 απφθαζεο ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Δήκνπ χξνπ-Εξκνχπνιεο
αλαθνξηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δήκνπ χξνπ-Εξκνχπνιεο έηνπο 2020».
4.Σελ κε αξηζκφ 23/2020 απφθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ χξνπ-Εξκνχπνιεο.
5.Σελ γελφκελε δηαινγηθή ζπδήηεζε, φπσο απηή αλαγξάθεηαη ζην ηαπηάξηζκν πξαθηηθφ ηεο ζπλεδξίαζεο.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο ηηο παξαθάησ παξεκβάζεηο, ψζηε λα
δηεπθνιπλζνχλ θάπνηεο θαηεγνξίεο πνιηηψλ ελ κέζσ ηεο παλδεκίαο COVID-19 θαη ζπγθεθξηκέλα:
1. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλέζηεηιαλ θαη πιήηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη
εγθπθιίνπο:
 απαιιαγή ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ
 απαιιαγή ηέινπο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
 κείσζε κηζζσκάησλ 40%
2. Γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
i.
ΕΡΓΟΔΟΣΕ/ΕΠΘΥΕΘΡΗΜΑΣΘΕ πνπ αλέζηεηιαλ θαη πιήηηνληαη
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ii.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ/ΜΘΘΧΣΟΤ ησλ νπνίσλ αλεζηάιε ε ζχκβαζε εξγαζίαο είηε ιφγσ απαγφξεπζεο
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο είηε ιφγσ ππνιεηηνπξγίαο
iii.
ΦΤΘΙΑ ΠΡΟΧΠΑ πνπ εθκηζζψλνπλ αθίλεηα ζε επηρεηξήζεηο πνπ ηνπο επηβιήζεθε ην κέηξν ηεο
πξνζσξηλήο απαγφξεπζεο ιεηηνπξγίαο, κε ζπλέπεηα λα έρνπλ νη ηδηνθηήηεο απψιεηα γηα Μάξηην θαη
Απξίιην 2020 ηνπ 40% ηνπ κηζζψκαηνο
ηελ εθαξκνγή ησλ παξαθάησ κέηξσλ αλαζηνιήο είζπξαμεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο
θαη εγθπθιίνπο:
 Παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο θαη αλαζηνιή ηεο είζπξαμεο βεβαησκέλσλ νθεηιψλ, θαζψο θαη
πξνζεζκηψλ θαηαβνιήο ησλ δφζεσλ ξπζκίζεσλ ή δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο
βεβαησκέλσλ νθεηιψλ.
 Σεο έθπησζεο 25% γηα ηελ εκπξφζεζκε θαηαβνιή δφζεσλ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ.
3. Γηα φινπο ηνπο Δεκφηεο:
απαιιαγή ηξνθείσλ παηδηθψλ ζηαζκψλ, δηδάθηξσλ, ζπλδξνκψλ - εηζθνξψλ δνκψλ πνιηηηζκνχ θαη
αζιεηηζκνχ.
Οη αλσηέξσ απαιιαγέο, ζα έρνπλ εθαξκνγή γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ιφγσ ησλ
κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ φπσο νξίδεηαη απφ ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη ηηο
ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη θαηά πεξίπησζε.»

2 . - Ρελ πξφηαζε ηνπ Δηζεγεηή φπσο ην ζψκα εγθξίλεη ηηο παξεκβάζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2020, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 63/2020 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Ξαξάιιεια θαηέζεζε θαη γξαπηφ ππφκλεκα ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα εμήο :
«Αγαπεηνί ζπκπνιίηεο, Αγαπεηνί ζπλάδειθνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη,
Πξαγκαηνπνηψ ηελ παξνχζα παξέκβαζε, θαζψο ε δεκνηηθή παξάηαμε ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο κε κηα ζεηξά
απφ δεκφζηεο ηνπνζεηήζεηο ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα, φζν θαη απφ ηελ επίζεκε ηνπνζέηεζή ηεο ζηελ
νηθνλνκηθή επηηξνπή, έδεημε αθελφο φρη κφλν λα αγλνεί ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη
αιιά θπξίσο λα πξνζβάιεη κε απηέο ην πξνζσπηθφ ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ νπνίσλ έρσ ηελ ηηκή λα
πξνΐζηακαη.
ε θάζε πεξίπησζε, ε πξνζπάζεηα λα ρξεσζνχλ ζηελ δεκνηηθή αξρή νη επεξρφκελεο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο
ζπλέπεηέο κηαο πξσηνθαλνχο γηα ηνλ ζχγρξνλν θφζκν πγεηνλνκηθήο θξίζεο, κφλν σο πξφζθαηξε
κηθξνπνιηηηθή ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη γηα απηφ θαπηεξηάδεηαη.
Η παλδεκία ηνπ θνξσλντνχ έρεη πξνθαιέζεη ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε, κηα πξσηφγλσξε θξίζε γηα ηελ
έθηαζε θαη ην βάζνο ηεο νπνίαο κφλν θαη΄ εθηίκεζε κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε απηή ηελ ζηηγκή. Είλαη
αληηιεπηφ απφ φινπο καο φηη ηα ίδηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη κεηαιιάμεηο ηνπ ηνχ, ε αλαθάιπςε
απνηειεζκαηηθήο ζεξαπείαο θαη ν ρξφλνο ζηνλ νπνίν ζα αλαπηπρζνχλ απνηειεζκαηηθά θαη αζθαιή εκβφιηα,
ζα θαζνξίζνπλ ζεκαληηθά γηα ην επφκελν δηάζηεκα ηφζν ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ φζν θαη ηνλ ηξφπν
πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα.
Ελ ηνχηνηο, ε δεκνηηθή αξρή ελεξγψληαο κε δεκνζηνλνκηθά ππεχζπλν ηξφπν αιιά θαη ζέηνληαο ην επξχηεξν
δπλαηφ πιαίζην αλαζηνιψλ θαη απαιιαγψλ, θέξλεη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην έλα πιαίζην πξνζηαζίαο πνπ
αθνξά φρη κφλν ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηέθνςαλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο αιιά ην ζχλνιν ησλ πιεηηφκελσλ
θιάδσλ.
Απηή ήηαλ θαη είλαη ε πνιηηηθή θαηεχζπλζε πνπ θαηαζέηνπκε θαη πξνηείλνπκε εμ αξρήο: ειάθξπλζε ησλ
δεκνηψλ ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θνζηνινγεκέλα, κε πεξηνξηζκφ αληίζηνηρα ησλ
δαπαλψλ & δξάζεσλ θαη κεηαηφπηζή ηνπο ζε επφκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Γη απηφ ην ιφγν απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, δεηήζεθε απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία λα εθηηκήζεη ηηο απψιεηεο ησλ
εζφδσλ ζηνλ δεκνηηθφ πξνυπνινγηζκφ, εξγαζία γηα ηελ νπνία εξγάζηεθε ζπιινγηθά ην ηκήκα εζφδσλ θαη ε
πξντζηακέλε ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, πξνζδηνξίδνληαο θαη΄ αξρήλ ην χςνο ησλ ελδερφκελσλ απσιεηψλ
πεξίπνπ ζηηο 700.000 επξψ.
Παξάιιεια, θαηαγξάθεθαλ αλαιπηηθά νη λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ έγηλαλ ην ηειεπηαίν ρξνληθφ
δηάζηεκα: κέρξη ζήκεξα θαη φζνλ αθνξά ηηο έθηαθηεο ζπλζήθεο ιφγσ ηνπ θνξσλντνχ έρνπλ εθδνζεί δέθα
Νφκνη θαη Πξάμεηο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ελψ νη ζρεηηθέο εγθχθιηνη μεπεξλνχλ ηηο ηξηαθφζηεο.
Ιαηαλννχκε, έζησ θαη ελ κέξε, ην κέγεζνο θαη ηελ δπζθνιία ησλ παξεκβάζεσλ ζην νηθνλνκηθφ πεδίν ;
Ιαηαλννχκε ην πιήζνο ησλ αιιαγψλ θαη ηνλ ξπζκφ πνπ αθνινπζεί ε λνκνζεζία ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ;
Αλ δελ είκαζηε ζε ζέζε λα θαηαιάβνπκε ηα πξνεγνχκελα, κπνξνχκε ηνπιάρηζηνλ λα δερηνχκε φηη ην
πξνζσπηθφ ηνπ δήκνπ εξγάδεηαη ζε ζπλζήθεο παλδεκίαο κε εθ πεξηηξνπήο θαη εμ απνζηάζεσο εξγαζία ;
Η δεκνηηθή αξρή θαη ν Δήκαξρνο έδσζαλ ηελ πνιηηηθή θαηεχζπλζε θαη νη δεκνηηθέο ππεξεζίεο πινπνίεζαλ
κηα εθ ησλ ζπλζεθψλ δχζθνιε πξνζπάζεηα. Εηδηθά ην γεγνλφο φηη απηή ε πξνζπάζεηα ραξαθηεξίδεηαη
πξφρεηξε, επεηδή εθηηκήζεθαλ νη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο, επεηδή θαηαγξάθεθε ην ζχλνιν ησλ λνκνζεηηθψλ
παξεκβάζεσλ θαη επεηδή επηιέρζεθαλ απηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ θαη ηνλ δεκνηηθφ
πξνυπνινγηζκφ, κφλν πξνζβιεηηθφ γηα ηη δεκνηηθέο ππεξεζίεο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί.
Αληηιακβαλφκαζηε φηη θαηά ηελ πξνεγνχκελε απηνδηνηθεηηθή πεξίνδν νη δεκνηηθέο ππεξεζίεο δελ
ιακβάλνληαλ πάληνηε ππφςε, σζηφζν ε παξνχζα δεκνηηθή αξρή πξνζπαζεί λα ιεηηνπξγεί ζεζκηθά κε αξρέο
θαη αμίεο, φζν θαη αλ ρξφληεο ζηξεβιψζεηο θαη ζθάικαηα δπζρεξαίλνπλ ζεκαληηθά ην έξγν ηεο.
Παξάιιεια, δελ κπνξεί λα κείλεη αζρνιίαζηε, είλαη ε άγλνηα ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο πνπ νξίδεη ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή σο ην ζπιινγηθφ ζπληνληζηηθφ θαη εθηειεζηηθφ φξγαλν
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ηνπ δήκνπ θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηεο δεκνηηθήο πνιηηηθήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο (άξζξν 62 ηνπ Ν.
3852/2010). Όκνηα ραξαθηεξίδεηαη εθ ηνπ πεξηζζνχ ε εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, δειαδή ηνπ
αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ (άξζξν 72
ηνπ Ν. 3852/2010).
Αθξηβψο φκσο επεηδή δεηνχκε φρη κφλν ηνλ ηχπν αιιά θαη ηελ νπζία νξίδεηαη ζηελ εηζήγεζε ηφζν ην
λνκνζεηηθφ φζν θαη ην νηθνλνκηθφ πιαίζην ψζηε απηά πνπ απνθαζίδεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα κπνξνχλ λα
εθαξκνζηνχλ θαη λα κελ κέλνπλ αλεθηέιεζηα.
Γλσξίδνπκε φηη αλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε απηνδηνηθεηηθή πεξίνδν είρε αζθεζεί κηα ζπλεηή νηθνλνκηθή
δηαρείξηζε, ζα ππήξραλ κεγαιχηεξα πεξηζψξηα άζθεζεο πνιηηηθήο.
Επεηδή φκσο θαηαλννχκε φηη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο απφ ηελ θαθή θαηάζηαζε ησλ
δεκνηηθψλ νηθνλνκηθψλ, ηηο δηαπηζηψλνπλ ζην ηέινο πάληα νη ζπκπνιίηεο καο, εξρφκαζηε κε ζπγθεθξηκέλε
εηζήγεζε ψζηε λα κελ κεηαθεξζεί ν ινγαξηαζκφο ζηνπο επφκελνπο.
Παξάιιεια, ζηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο, νη ζπκπνιίηεο καο θαη ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο γλσξίδεη φηη κηα
κεγάιε αλάζα κπνξεί λα δνζεί κέζα απφ απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επαλαθνξά ησλ κεησκέλσλ
ζπληειεζηψλ ΦΠΑ ζηα λεζηά, φπσο δηεθδηθείηαη κε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα ζε επίπεδν Δήκσλ θαη Πεξηθέξεηαο
Ννηίνπ Αηγαίνπ.
Σέινο, είλαη αιήζεηα, φηη ε ζεκεξηλή ζπγθπξία επέβαιιε ηδηαίηεξνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο γηα ηα ζπιινγηθά
φξγαλα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζε απηφ ν δήκνο καο δελ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη εμαίξεζε.
ε θαξαληίλα ηέζεθαλ φρη κφλν ε ειεπζεξία κεηαθίλεζεο ησλ πνιηηψλ αιιά φιεο νη ζεζκηθέο θαη
δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, είηε ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ (αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ) είηε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
δήκνπ. Αλ αληηιακβαλφκαζηε ηελ ζεκαζία απηψλ ησλ πεξηνξηζκψλ ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηνλ ησλ ππξήλα
ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, ίζσο απνθχγνπκε άζηνρεο ηνπνζεηήζεηο, ηδηαίηεξα φηαλ γλσξίδνπκε φηη απηφο ν
ηξφπνο θαη λνκηθά είλαη επηηξεπηφο αιιά θαη είλαη ν ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα νη κεγάινη δήκνη ηεο
ρψξαο θαη νη πεξηθέξεηεο.
ε θάζε πεξίπησζε ε άκεζε επηθνηλσλία θαη ε νπζία είλαη ην δεηνχκελν, φρη ν ηχπνο. Ιαη γη απηφ ην ιφγν
ηφζν, αλεμάξηεηα απφ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, ε δεκνηηθή αξρή απφ ηελ πξψηε ζηηγκή θαη κε πξνεμάξρνληα
ην Δήκαξρν, ήηαλ θαη είλαη αλνηρηή ζε φινπο θαη εηδηθά ζηνπο δεκφηεο.
πκπνιίηεο & ζπλάδειθνη, βξηζθφκαζηε μαλά κπξνζηά ζε ηζηνξηθέο ζηηγκέο, ζηηγκέο πνπ κεηξνχλ ην χςνο
ηνπ θάζε έλα απφ εκάο. Αο αμηνπνηήζνπκε ηηο εκπεηξίεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο θαη
αο ζηαζνχκε ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ πνπ καο έθεξε ν θαηξφο, αληηιακβαλφκελνη φηη κφλν ζπληνληζκέλε
δνπιεηά θαη ζπιινγηθή πξνζπάζεηα ζα αληηκεησπίζνπκε απηή ηελ λέα θνπξηνχλα.»

3.- Ρελ δηεμαρζείζα θαηάζεζε απφςεσλ θαηά ηελ νπνία κε ηελ πξφηαζε ηνπ εηζεγεηή
ζπκθψλεζαλ νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θ.θ. Ξ. Κψηνο, Α. Γηαιφγινπ, Θ. Καξαγθνχ, Λ. Φσηεηληάο,
Η. Βξνχηζεο, Η. Θεξάλεο, Κ. Αιεθξαγθήο, Αγγ. Ξξίληεδε, Θι. Ιενληαξίηε, Δπαγγ. Σαιθηάο, Η.
Ξηηανχιεο, Δηξ. Γξάθνπ, Ξ. Θνπηαβάο Κ. Ονχζζνο, Γ. Καξαγθφο, Θ. Κελδξηλνχ, Αι. Αζαλαζίνπ,
Κ. Βνπηζίλνο, Δπάγγ. Ξεξξήο, Ο. Μαλζάθε, Γ. Θνζκάο, Γνκ. Παγθηλέηνο, Λ. Πθεπνθχιαμ, Κ.
Θαδαληδάθε, Κ. Αιηνπβάο, ζχλνιν είθνζη πέληε (25) ςήθνη. Ιεπθφ ςήθηζε ν Γεκ. Πχκβνπινο θνο
Λ. Θατιεο.
Ν Γεκ. Πχκβνπινο θ. Γ. Καξαγθφο κε γξαπηφ ππφκλεκα δήισζε ηα εμήο γηα ην ζέκα:
«Ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θνηλσληθή αλαγθαηφηεηα ιήςεο κέηξσλ γηα επηρεηξήζεηο πνπ
δηαθφπηνπλ ή πεξηνξίδνπλ ππνρξεσηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ιφγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ζε κηα πεξίνδν φπνπ νη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο
είλαη ήδε νξαηέο, ζην λεζί καο είλαη αλάγθε λα ππάξρνπλ άκεζα κέηξα ζηήξημεο ησλ ειεχζεξσλ
επαγγεικαηηψλ θαη ηνπηθψλ καο επηρεηξήζεσλ. Άιισζηε ζηνλ ηφπν καο ν ηνπξηζκφο απνηειεί έλαλ
απφ ηνπο ζνβαξνχο νηθνλνκηθνχο ππιψλεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Κε ηηο δεκφζηεο παξεκβάζεηο
καο ζηηο 21/03/2020 θαη 05/04/2020 ην δεηήζακε έγθαηξα θαη απνθαζηζηηθά δηφηη δελ θξπβφκαζηε
θαη ζπλερίδνπκε λα αθνχκε θαη λα ζπλνκηινχκε κε ηελ θνηλσλία.
Πην ζεκείν απηφ, ζα πνχκε γηα άιιε κηα θνξά θάηη πνπ έρνπκε επαλαιάβεη πνιιάθηο ζην
παξειζφλ! Γπζηπρψο, επηβεβαησζήθακε πάξα πνιχ γξήγνξα, φηαλ ιέγακε φηη ηα νηθνλνκηθά
απνηειέζκαηα ησλ εηψλ 2018-2019 πνιχ δχζθνια ζα μεπεξαζηνχλ ζην άκεζν κέιινλ. Θαη
πξάγκαηη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019 έδεημε ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε,
αθνινπζψληαο ηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ 2017 θαη ηνπ 2018, κηαο θαη, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε
ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ζηελ 1ε κεγάιε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζε
φιεο αλεμαξηήησο ηηο νκάδεο εζφδσλ ππήξμε αλάθακςε θαη ηθαλνπνηεηηθή εηζπξαμηκφηεηα. Πε
θάπνηεο ησλ πεξηπηψζεσλ, π.ρ. κηζζψκαηα, ε αλάθακςε είλαη κεγάιε. Πε θάπνηεο άιιεο είλαη
κηθξή, αιιά κε πξννπηηθέο. Ζ κφληκε επσδφο φηη κφλν ηα έζνδα απφ ηελ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε
ηεο πνιενδνκίαο Κπθφλνπ έζσζαλ απφ ηελ «επηηξνπεία» ηνλ Γήκν δηαςεχδνληαη παλεγπξηθά απφ
ηηο επίζεκεο εηζεγήζεηο ζαο. Γελ ζαο θηαίεη θαλείο πνπ εηδηθεχζαηε ηφζα ρξήκαηα ζην Ρερληθφ
Ξξφγξακκα παξά κφλν νη εκκνλέο θαη ε εκπάζεηα ηελ νπνία επηδείμαηε ηελ ηειεπηαία δηεηία. Θαη
είλαη ινγηθφ ηψξα λα ηξνκάδεηε ελψπηνλ ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ δεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ!

ΑΔΑ: 62Β8ΩΗΟ-8ΙΛ

Πει.- 4 - ηεο 94/2020 απφθαζεο Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πχξνπ-Δξκνχπνιεο

Αληί γηα κηα θαηεπείγνπζα ζχγθιεζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ φπσο νη ΞΛΞ, νη Λφκνη, νη εγθχθιηνη
θαη νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο νξίδνπλ, γηα:
1. Απαιιαγή θαηαβνιήο ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ,
γηα ηνπο επαγγεικαηηθνχο ινγαξηαζκνχο παξνρήο ξεχκαηνο.
2. Απαιιαγή θαηαβνιήο ηειψλ θαηάιεςεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.
3. Απαιιαγή θαηαβνιήο ηειψλ δηακνλήο παξεπηδεκνχλησλ θαη ηέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ
εζφδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, εζηηαηνξίσλ θαη ζπλαθψλ θαηαζηεκάησλ, θαζψο θαη ην έζνδν
απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Θαδίλν.
4. Κείσζε ησλ κηζζσκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά 40%.
5. Απαιιαγή ηξνθείσλ παηδηθψλ ζηαζκψλ, δηδάθηξσλ, ζπλδξνκψλ - εηζθνξψλ δνκψλ πνιηηηζκνχ
θαη αζιεηηζκνχ.
6. Ππλ απηά πνπ πξνηείλακε κε ηηο δεκφζηεο παξεκβάζεηο καο ζηηο 21/03/2020 θαη 05/04/2020
Όια ηα παξαπάλσ κέηξα ειάθξπλζεο ηζρχνπλ γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα νη επηρεηξήζεηο
παξακέλνπλ ππνρξεσηηθά θιεηζηέο βάζεη λφκνπ.
Ρη καο δφζεθε; Κηα απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία δφζεθε ζηελ Νηθνλνκηθή
Δπηηξνπή (εθ ηνπ πεξηζζνχ) λα εγθξηζεί γηα λα έξζεη ηειηθά ζην ΓΠ (ην κφλν αξκφδην γηα λ’
απνθαζίζεη ζρεηηθά). Γειαδή γηα κηα απφθαζε Γ.Π. δχν-ηξηψλ ζειίδσλ θαη ηζρπξήο έλδεημεοπνιηηηθήο απνθαζηζηηθφηεηαο φηη πξάγκαηη ζηεξίδνπκε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ λεζηνχ καο πνπ
έθιεηζαλ ή επιήγεζαλ απφ ηνλ COVID-19, ζπαηαιήζεθε έλαο κήλαο θαη παξαπάλσ. Δπίζεο,
ζεσξνχκε πνιχ ππνηηκεηηθφ φηη ν θ. Ξξφεδξνο ηεο Νηθ. Δπηηξνπήο θαη ν θ. Γήκαξρνο δελ
εηζεγήζεθαλ απεπζείαο ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, αιιά «θξχθζεθαλ» πίζσ απφ ηελ 7κειή
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. Ξαξ’ φιν πνπ ζχζζσκε ε κεηνςεθία έρεη δειψζεη ηε δηαζεζηκφηεηά ηεο λα
βνεζήζεη, νη πξνεθινγηθέο ππνζρέζεηο πεξί ζπλεξγαζίαο απνδείρζεθαλ γηα άιιε κηα θνξά πσο
ήηαλ «θνχθηα ιφγηα» θαη νη Αλνηρηνί Νξίδνληεο γηα ηελ Πχξν «Θιεηζηνί ζηελ θαξαληίλα ηνπο».
Ζ εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ κηιάεη γηα έιιεηκκα 700.000 € πεξίπνπ ζην
δίκελν απφ φινπο ηνπο θσδηθνχο εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζα πιεγνχλ. Δπεηδή φκσο δελ
ζα είλαη δίκελν, φπσο πεληαθάζαξα θαίλεηαη θαη πεληαθάζαξα μέξεηε, αδπλαηνχκε λα
θαηαιάβνπκε ηελ εκκνλή ζαο ζην δίκελν. Δκείο λα ζηεξίμνπκε ηελ φπνηα ειάθξπλζε, αιιά
ζέινπκε λα δνχκε ηελ ζπλνιηθή ειάθξπλζε πνπ ζα πξνθχςεη γηα φιε ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο
θξίζεο, έζησ ηελ εθηίκεζή ηεο. Γηα εκάο επίζεο είλαη πιένλ κνλφδξνκνο ε δπλαηφηεηα
ρξεζηκνπνίεζεο ρξεκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα επελδπηηθέο δαπάλεο, ζε πνζνζηφ έσο πελήληα
ηνηο εθαηφ (50%), λα κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη πξνο αληηκεηψπηζε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, πνπ ε
ηειεπηαία ΞΛΞ πξνβιέπεη ζην 33ν άξζξν ηεο (ΦΔΘ 84 Α΄/13-4-2020). Αιιηψο ζα ππάξμεη
πξφβιεκα.
Θαη θάηη αθφκα: Ζ παληειήο έιιεηςε ή ε απνθπγή ελεκέξσζεο εθ κέξνπο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο
πξνο ηνπο δεκφηεο κέζσ θαηαηνπηζηηθψλ αλαθνηλψζεσλ ή δειηίσλ ηχπνπ, πνπ λα κελ είλαη
γεληθφινγα αιιά ζηνρεπκέλα, ηνπο έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ ιαλζαζκέλε εληχπσζε φηη πνιχ
ζχληνκα ζα ιεθζνχλ κέηξα απφ ην Γήκν καο πνπ ζα κεηαθξαζηνχλ ζε άκεζε ξεπζηφηεηα κε
«δσληαλφ ρξήκα» ζηελ ηζέπε ηνπο. Γηαηί δελ βγαίλεηε αλνηρηά θαη μεθάζαξα λα ηνπο πείηε φηη
εθείλν πνπ ζα δνπλ – θαη κάιηζηα πξνο ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ – ζα είλαη ζπκςεθηζκνί ζηα πνζά
ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ πνπ ε θάζε θιεηζηή ή πιεηηφκελε επηρείξεζε ιφγσ covid-19 θαηαβάιεη γηα
2 κήλεο, γηα 3 κήλεο, γηα 4 κήλεο κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ΓΔΖ; Ξξαγκαηηθά δελ μέξνπκε αλ
απηφ επεμεγείηαη σο άγλνηα ή σο αηνικία θαη έιιεηςε ππεπζπλφηεηαο. Κέλεη λα ην δνχκε απηφ...
Θχξηνη ηεο πιεηνςεθίαο, πείηε καο πνηα είλαη άξαγε ε πξνεηνηκαζία πνπ έρεηε θάλεη ψζηε ε
Νηθνλνκηθή πεξεζία λα κπνξέζεη λ’ αληαπεμέιζεη ζην δπζθνιφηαην πφλεκα «μειψκαηνο» ηνπ
Γεκνηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ; Ρη κέζα ζα δψζεηε ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο νηθνλνκηθήο γηα λα
αληηκεησπίζνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ πφιεκν πνπ έξρεηαη; Ξνηεο νη παξεκβάζεηο ζαο πξνο ΞΔΓ, ΘΔΓΔ,
Θπβέξλεζε; Γε θαληαδφκαζηαλ πνηέ φηη ε αληθαλφηεηά ζαο είλαη ηφζν κεγάιε. Όζν θηλείζηε αξγά,
θνβηθά θαη κε ηφζε πξνρεηξφηεηα, ηφζν ν αληίθηππνο ηεο παλδεκίαο ηνπηθά ζα είλαη κεγαιχηεξνο
γηα εζάο, αιιά θπξίσο γηα ηνλ Γήκν θαη γηα ηνλ ηφπν. Θαη είλαη θξίκα!
Κε βάζε απηά θαη παξφιν πνπ αλακέλακε πνιχ πεξηζζφηεξεο παξεκβάζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηνπ Γήκνπ καο, ςεθίδνπκε ΞΔΟ θαη ζαο δεηάκε επηηαθηηθά λα κειεηήζεηε πην πξνζεθηηθά θαη
εληαηηθά θαη λα πξνεηνηκάζεηε πεξηζζφηεξεο παξεκβάζεηο πνπ ζα έξζνπλ πξνο έγθξηζε ην
ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζηελ ακέζσο επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.»
Ν Γεκ. Πχκβνπινο θ. Λ. Θατιεο θαηέζεζε γξαπηφ ππφκλεκα επί ηνπ ζέκαηνο ζην νπνίν
αλαθέξνληαη ηα εμήο : «Θαη’ αξράο, ζεσξνχκε πσο έλα ηφζν ζεκαληηθφ ζέκα ζα έπξεπε λα
ζπδεηεζεί κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα κηα πην «δσληαλή» δηαδηθαζία,
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κε αληαιιαγή απφςεσλ - ζέζεσλ θαη ζπλδηακφξθσζεο ηεο ηειηθήο πξφηαζεο ή έζησ θαηάζεζεο
δηαθνξεηηθψλ πξνηάζεσλ πξνο ςήθηζε απφ ην ζψκα.
Ζ παξάηαμε καο φιν ην δηάζηεκα ηεο παλδεκίαο, κε ηνπνζεηήζεηο ηεο ηφζν εληφο ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ φζν θαη δεκνζίσο, έρεη πξνηείλεη κηα ζεηξά κέηξσλ γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ απηναπαζρνινχκελσλ απφ ηηο ζπλέπεηεο ηφζν ηεο ηξέρνπζαο πγεηνλνκηθήο
φζν θαη ηεο επεξρφκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ππλέπεηεο νη νπνίεο ζα είλαη δξακαηηθέο γηα ηελ
νηθνλνκηθή δσή ηνπ ηφπνπ καο θαη ηηο νπνίεο φπσο φια δείρλνπλ, ζα θιεζεί γηα κία αθφκε θνξά λα
πιεξψζεη ν ιαφο καο άκεζα θαη έκκεζα.
Νη απηναπαζρνινχκελνη θαη νη «κηθξνί» επαγγεικαηίεο ηνπ λεζηνχ καο έξρνληαη, ζηελ πιεηνςεθία
ηνπο, απφ έλαλ θαθφ νηθνλνκηθά ρεηκψλα, πξνζπεξλνχλ έλα «αλχπαξθην» Ξάζρα θαη
πξνεηνηκάδνληαη γηα κηα πνιχ «πεζκέλε» ζεξηλή πεξίνδν. Κε επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ λα
ζθέθηνληαη αθφκε θαη ην αλ ζα αλνίμνπλ θέηνο ην θαινθαίξη. Ραπηφρξνλα, νη εθαηνληάδεο επνρηθά
εξγαδφκελνη ζηνλ ηνπξηζκφ – επηζηηηζκφ είηε κέλνπλ ρσξίο εξγαζία είηε ζα εξγαζηνχλ γηα ζαθψο
κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κε κεησκέλεο απνδνρέο. Γεκηνπξγνχληαη ζνβαξά εξσηεκαηηθά, εθηφο
ησλ άιισλ, ζην αλ ζα θαηαθέξνπλ λα έρνπλ αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα γηα ην εξρφκελν έηνο θαη αλ
ζα κπνξέζνπλ λα πάξνπλ ην επνρηθφ επίδνκα γηα ην ’21. Θαη απηά ρσξίο λα αλαθεξζνχκε ζηηο
ζπλνιηθφηεξεο αλαηξνπέο ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ (εξγαζία κε ην 50% ηνπ κηζζνχ γηα 6
κήλεο, θαζηέξσζε ηεο εθ πεξηηξνπήο θαη εμ απνζηάζεσο εξγαζίαο θ.α.) πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ κε
πξφζθαηεο ΞΛΞ.
Απφ ηελ άιιε φκσο έρνπκε ηνπο «αλαμηνπαζνχληεο», φπσο πξφζθαηα ηνπο ραξαθηήξηζε ν θ.
Ξεξηθεξεηάξρεο, αθηνπιφνπο εθνπιηζηέο, νη νπνίνη ελ κέζσ θνξνλντνχ, αθνχ πξνρψξεζαλ ζε
απνιχζεηο θαη κεηψζεηο δξνκνινγίσλ θαηά ην δνθνχλ, επηδνηήζεθαλ απφ ηελ θπβέξλεζε κε άιια
15 εθαηνκκχξηα σο παζραιηάηηθν δψξν, ραξαθηεξίδνληαο «άγνλεο» φιεο ηηο αθηνπιντθέο γξακκέο!
Απηά έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ ζηα πάλσ απφ 130 εθαη. πνπ είλαη ε επίζεκε επηδφηεζε γηα ηε
δξνκνινγηαθή πεξίνδν 2019 – 2020 θαη ζηα 150 εθαη. έκκεζε επηδφηεζε κέζσ ηνπ ιεγφκελνπ
Κεηαθνξηθνχ Ηζνδχλακνπ γηα θέηνο. Δπηπιένλ νη αθηνπιφνη, φπσο θαη πνιιέο κεγάιεο
επηρεηξήζεηο έρνπλ εληαρζεί ζηνπο ΘΑΓ «πνπ δηθαηνχληαη ηα επεξγεηήκαηα πνπ έρνπλ
αλαθνηλσζεί», δειαδή δάλεηα κε επηδνηνχκελν επηηφθην, λέα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, «κείσζε
ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο», θίλεηξα γηα επελδχζεηο θ.ν.θ.
Γπν δηαθνξεηηθνί θφζκνη…
Γελ έρνπκε θακία εκπηζηνζχλε ζηελ θπβέξλεζε θαη ζην πσο δηαρεηξίδεηαη ηελ θξίζε, θαζψο φιν
απηφ ην ρξφλν πνπ θέξδηζε κε ηα κέηξα θνηλσληθήο απνζηαζηνπνίεζεο θαη απνκφλσζεο, δελ
πξνρψξεζε ζηελ δξαζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δξακαηηθψλ ειιείςεσλ ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο
θαζψο φπσο ζπληζηνχλ νη αξκφδηνη επηζηήκνλεο, «ε ζχζηαζε κφληκνπ κεραληζκνχ επηδεκηνινγηθήο
επηηήξεζεο θαη δεηγκαηνιεπηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο επηδεκίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ε
επάξθεηα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη δηαγλσζηηθψλ κέζσλ ζηηο ππεξεζίεο δεκφζηαο γείαο θαη ε
νιφπιεπξε ζσξάθηζε ηεο Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο γείαο θαη ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππνδνκψλ ηνπ
ΔΠ απνηεινχλ αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επηδεκηθήο θξίζεο ηελ επφκελε
πεξίνδν». Θαη ε θαηάζηαζε είλαη αθφκε πην δχζθνιε ζηα λεζηά, ηα εξγνζηάζηα ηεο «βαξηάο
βηνκεραλίαο» ηνπ ηνπξηζκνχ, φπσο ζπλεζίδνπλ λα ιέλε ηα νπνία είλαη πγεηνλνκηθψο αλνρχξσηα
(φπσο θαη ηα θαλνληθά εξγνζηάζηα άιισζηε), φπνπ λνζνθνκεία θαη θέληξα πγείαο ππνιεηηνπξγνχλ.
Θαηάζηαζε ε νπνία ζα ρεηξνηεξεχζεη κε ην δηαθαηλφκελν πέξαζκα ηεο επζχλεο ηεο γείαο ζηηο
Ξεξηθέξεηεο, νδεγψληαο ζηελ δηάζπαζε ηνπ εληαίνπ (ππνζεηηθά) ραξαθηήξα ηεο δεκφζηαο πγείαο
θαη ζηελ πεξεηαίξσ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο, ζε αληίζεζε κε ηηο αλάγθεο θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ.
Γπζηπρψο, ζχκθσλα κε ηηο επηζηεκνληθέο πξνβιέςεηο, δελ έρνπκε «ηειεηψζεη» κε ηνλ θνξνλντφ
θαζψο ζχκθσλα κε πξφζθαηε δεκνζίεπζε ηνπ ΘΔΞ, «Γεδνκέλσλ ησλ θαηά πάζα πηζαλφηεηα
ρακειψλ πνζνζηψλ αλνζίαο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, σο απνηέιεζκα ησλ νξηδφληησλ
πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ, πςειφο είλαη ν θίλδπλνο ηνπηθψλ αλαδσππξψζεσλ ή θαη άιισλ επηδεκηθψλ
θπκάησλ, κεηά ηελ άξζε ηνπ lockdown θαη εληφο ησλ επφκελσλ κελψλ ή θαη έηνπο», ελψ «Κε
βάζε ηα παξαπάλσ γίλεηαη μεθάζαξν φηη ε επηδεκία Covid-19 δελ κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη σο
κία έθηαθηε θαηάζηαζε νιίγσλ εβδνκάδσλ, αληηζέησο απαηηεί καθξφπλνν ζρεδηαζκφ, επαξθή
ρξεκαηνδφηεζε θαη νξγάλσζε».
Θαηά ζπλέπεηα, ελψ ηα κέηξα πνπ εηζεγείηαη ζήκεξα ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζα δψζνπλ,
πξνθαλψο, κηα αλαθνχθηζε ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο κηθξνεπαγγεικαηίεο ηνπ λεζηνχ καο, δελ
θαιχπηνπλ φκσο ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ ηνπο. Θαη εμεγνχκαζηε:
 Ρν ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ησλ κέηξσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ γηα έλα 6κελν (κέρξη
ην ηέινο ηνπ έηνπο), θαζψο ζχκθσλα κε φζα εηπψζεθαλ θαη πξνεγνπκέλσο αιιά θαη κε ηηο
πξνβιέςεηο ησλ εηδηθψλ, έρνπκε αθφκε πνιχ δξφκν κπξνζηά καο.
 Θα πξέπεη λα ππάξμεη πξφβιεςε γηα ηελ έληαμε ζηα κέηξα αλαθνχθηζεο ησλ επνρηθά
εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνπξηζκφ – επηζηηηζκφ νη νπνίνη δελ θαιχπηνληαη ηψξα θαζψο νη
πεξηζζφηεξνη είλαη άλεξγνη απφ ην θζηλφπσξν – ρεηκψλα θαη πηζαλφλ λα κελ εξγαζηνχλ
θαζφινπ απηή ηε ζεδφλ.
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Δπηπιένλ, πέξα απφ ηα άκεζα πνπ κπνξεί λα πξάμεη ε Γεκνηηθή Αξρή, απαηηείηαη θαη ε ιήςε κηαο
ζεηξάο γεληθφηεξσλ κέηξσλ γηα ηελ επαξθή πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ ιανχ.
Έρνπκε ηνπνζεηεζεί θαη παιαηφηεξα (13/04) ιέγνληαο πσο απαηηείηαη θαη πνιηηηθή πίεζε ηεο
θπβέξλεζεο γηα ηε ζεζκνζέηεζε κέηξσλ γηα:
 Άκεζε ζηειέρσζε κε πξνζσπηθφ θαη πγεηνλνκηθφ πιηθφ ζην λνζνθνκείν
 Διέγρνπο γηα ηελ πγεία φζσλ ηαμηδεχνπλ πξνο ηα λεζηά κε αχμεζε ησλ ειέγρσλ ζε
αεξνδξφκηα θαη ιηκάληα αλαρψξεζεο.
 Δπαλαθνξά ηνπ κεησκέλνπ ΦΞΑ ζηα λεζηά θαηά 50%
 Κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ εηζηηεξίσλ θαηά 50%
 Αχμεζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ Ρνπηθή Γηνίθεζε γηα ηελ πιήξε θάιπςε ησλ
αλαγθψλ ηνπο.
 Ξξφζιεςε φινπ ηνπ απαηηνχκελνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ζην Γήκν
 Δπηπιένλ κέηξα πξνζηαζίαο ησλ επνρηθά εξγαδνκέλσλ:
-- Λα γίλεη ππνρξεσηηθή ε θιαδηθή ΠΠΔ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα Δπηζηηηζηηθά Θαηαζηήκαηα.
-- Λα εμαζθαιηζηεί ε ηήξεζε ησλ φξσλ ησλ θιαδηθψλ θαη ησλ ηνπηθψλ θιαδηθψλ ΠΠΔ ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηνλ Ρνπξηζκφ - Δπηζηηηζκφ, ρσξίο θακηά κνλνκεξή κεηαβνιή ζηηο εξγαζηαθέο
ζρέζεηο, θακηά αξλεηηθή κεηαβνιή ζηα κηζζνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα.
-- Πε πεξίπησζε πνπ ηα επνρηθά μελνδνρεία θαη ηα επνρηθά επηζηηηζηηθά θαηαζηήκαηα ζπλερίζνπλ
κε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο λα είλαη ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο θαη κεηά απφ ηηο θαηαιεθηηθέο
εκεξνκελίεο επαλαπξφζιεςεο, λα εληαρζνχλ φινη νη εξγαδφκελνη, επνρηθνί θαη ειαζηηθά
απαζρνινχκελνη (νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κε ζπκβάζεηο κηαο κέξαο, εξγνιαβηθνί θ.ιπ.) ζηνλ κεραληζκφ
ζηήξημεο θαη λα ιακβάλνπλ ηελ απνδεκίσζε ησλ 800 επξψ κέρξη λα αλνίμνπλ νη επηρεηξήζεηο. Ρν
θξάηνο λα θαηαβάιεη φιεο ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.
-- Νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ ζα αλνίμνπλ κε επζχλε ηνπο, λα ππνρξεσζνχλ λα θαιχςνπλ φινπο
ηνπο εξγαδφκελνπο κηζζνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά γηα φιε ηελ πεξίνδν πνπ ζα παξέκελαλ αλνηρηέο,
κε βάζε ηελ πεξζηλή πεξίνδν.
-- Λα εμαζθαιηζηεί ε αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα θαη ε επηδφηεζε αλεξγίαο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο γηα ην 2021, αλεμάξηεηα αλ ζπκπιεξψζνπλ θέηνο ηηο αζθαιηζηηθέο κέξεο
πνπ απαηηνχληαη.
 Δπίζεο γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο κε εηήζην εηζφδεκα έσο 12.000€ ζα πξέπεη λα
ππάξμνπλ θαη γηα απηνχο αληίζηνηρα κέηξα. Όπσο:
- Λα δνζεί άκεζα ην επίδνκα ησλ 800€ ζε φινπο ρσξίο πξνυπνζέζεηο ΦΞΑ
- Άκεζε επαλέληαμε ηνπο ζην αθνξνιφγεην φξην χςνπο 12.000€ πξνζαπμεκέλν θαηά 3.000€ γηα
θάζε παηδί, μεθηλψληαο απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019. Θαηάξγεζε ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο θαη
ηεο θαηαβνιήο ηνπ ΔΛΦΗΑ, θαηαξρήλ γηα ηα έηε 2019 θαη 2020, κε πξννπηηθή νξηζηηθήο
θαηάξγεζεο ηνπο. Σσξίο απηά, ε αλαζηνιή ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη απνθαζηζηεί
απιά κεηαζέηεη ηα αδηέμνδα ηνπο γηα ην επφκελν δηάζηεκα.
- Απαιιαγή ηνπο απφ ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ αηνκηθήο αζθάιηζεο γηα ην δηάζηεκα πνπ ηζρχνπλ
ηα έθηαθηα κέηξα, ρσξίο απψιεηα ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ. Ρν θξάηνο λα θαιχςεη πιήξσο
ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο, ζπληαμηνδνηηθέο θαη πγείαο. Σνξήγεζε Αζθαιηζηηθήο Ηθαλφηεηαο
- Αλαζηνιή φισλ ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, δφζεσλ θαη ξπζκίζεσλ ζηηο ηξάπεδεο, γηα φινπο
ηνπο α/α θαη ηα ιατθά ζηξψκαηα, ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, κέρξη ην Πεπηέκβξε.
- Αλαζηνιή ησλ ξπζκίζεσλ γηα νθεηιέο πξνο ηε ΓΔΖ ή άιινπο ηδηψηεο παξφρνπο θαη πξνο άιιεο
ΓΔΘΝ κέρξη ην Πεπηέκβξε. Φζελφηεξν ηηκνιφγην ζε θσο, λεξφ, ηειέθσλν ζηε ιατθή θαηνηθία γηα
φζν δηάζηεκα θξαηνχλ ηα κέηξα.
- Σνξήγεζε επηδφκαηνο αλεξγίαο ζε φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ θιείζεη ηελ επηρείξεζε
ηνπο, ρσξίο άιινπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο
- Απφδνζε 13εο ζχληαμεο ζε φινπο ηνπο ζπληαμηνχρνπο. Άκεζε έθδνζε φισλ ησλ εθθξεκψλ
ζπληάμεσλ.
Κηα ηέηνηα δέζκε κέηξσλ ζεσξνχκε πσο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ νπζηαζηηθή αλαθνχθηζε ησλ
εξγαδνκέλσλ, ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ θαη ησλ κηθξνεπαγγεικαηηψλ κπξνζηά ζηελ επφκελε
κέξα. Όπσο είπακε θαη πξνεγνπκέλσο ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή, δελ ηα
βιέπνπκε αξλεηηθά, απνηεινχλ κηα αλάζα αιιά δελ είλαη πιήξε θαη γηα ην ιφγν απηφ ζηεξίδνπκε
ηε δηθή καο πξφηαζε, ηελ νπνία ιφγσ δηαδηθαζίαο δελ κπνξνχκε λα ππνβάινπκε πξνο ςήθηζε,
νπφηε ςεθίδνπκε ιεπθφ.»
4.- Ρηο δηαηάμεηο: α) ησλ άξζξσλ 93 έσο 102 θαη 161 ηνπ Λ. 3463/2006, β) ησλ άξζξσλ
65,67,69, 94 θαη 266 ηνπ Λ. 3852/2010, γ) ηνπ Λ. 4555/2018 θαη δ) ηνπ Λ.4623/2019

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ
Α. Δγθξίλεη ηηο παξεκβάζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Πχξνπ – Δξκνχπνιεο νηθ. έηνπο 2020,
ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 63/2020 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, σο εμήο :
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1. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλέζηεηιαλ θαη πιήηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο
δηαηάμεηο θαη εγθπθιίνπο:
 απαιιαγή ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ
 απαιιαγή ηέινπο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
 κείσζε κηζζσκάησλ 40%
2. Γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
iv.
ΔΟΓΝΓΝΡΔΠ/ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΔΠ πνπ αλέζηεηιαλ θαη πιήηηνληαη
v.
ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΠ/ΚΗΠΘΥΡΝΠ ησλ νπνίσλ αλεζηάιε ε ζχκβαζε εξγαζίαο είηε ιφγσ
απαγφξεπζεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο είηε ιφγσ ππνιεηηνπξγίαο
vi.
ΦΠΗΘΑ ΞΟΝΠΥΞΑ πνπ εθκηζζψλνπλ αθίλεηα ζε επηρεηξήζεηο πνπ ηνπο επηβιήζεθε ην
κέηξν ηεο πξνζσξηλήο απαγφξεπζεο ιεηηνπξγίαο, κε ζπλέπεηα λα έρνπλ νη ηδηνθηήηεο
απψιεηα γηα Κάξηην θαη Απξίιην 2020 ηνπ 40% ηνπ κηζζψκαηνο
ηελ εθαξκνγή ησλ παξαθάησ κέηξσλ αλαζηνιήο είζπξαμεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο
δηαηάμεηο θαη εγθπθιίνπο:
 Ξαξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο θαη αλαζηνιή ηεο είζπξαμεο βεβαησκέλσλ νθεηιψλ,
θαζψο θαη πξνζεζκηψλ θαηαβνιήο ησλ δφζεσλ ξπζκίζεσλ ή δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο
θαηαβνιήο βεβαησκέλσλ νθεηιψλ.
 Ρεο έθπησζεο 25% γηα ηελ εκπξφζεζκε θαηαβνιή δφζεσλ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ.
3. Γηα φινπο ηνπο Γεκφηεο:
απαιιαγή ηξνθείσλ παηδηθψλ ζηαζκψλ, δηδάθηξσλ, ζπλδξνκψλ - εηζθνξψλ δνκψλ πνιηηηζκνχ θαη
αζιεηηζκνχ.
Νη αλσηέξσ απαιιαγέο, ζα έρνπλ εθαξκνγή γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί
ιφγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ φπσο νξίδεηαη απφ ηηο λνκνζεηηθέο
δηαηάμεηο θαη ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη θαηά πεξίπησζε.
Β. Πχκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ Λ. 4555/2018, νπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα
πξνζθχγεη ελψπηνλ ηνπ Ππληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ κέζα ζε πξνζεζκία
δεθαπέληε εκεξψλ.
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Ζ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

ΗΩΑΛΛΖΠ ΘΔΟΑΛΖΠ

ΚΑΟΗΑ ΘΑΕΑΛΡΕΑΘΖ
ΝΗ ΠΚΒΝΙΝΗ
ΞΔΡΟΝΠ ΚΩΡΝΠ
ΑΛΓΟΔΑΠ ΓΗΑΙΝΓΙΝ
ΘΑΛΓΗΩ ΚΑΟΑΓΘΝ
ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΦΩΡΔΗΛΗΑΠ
ΗΩΑΛΛΖΠ ΒΟΝΡΠΖΠ
ΚΖΛΑΠ ΑΙΖΦΟΑΓΘΖΠ
ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΞΟΗΛΡΔΕΖ
ΘΙΔΝΛΗΘΖ (ΑΙΗΘΖ) ΙΔΝΛΡΑΟΗΡΖ
ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΣΑΙΘΗΑΠ
ΗΩΑΛΛΖΠ ΞΗΡΑΝΙΖΠ
ΔΗΟΖΛΖ ΓΟΑΘΝ
ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ ΘΝΡΑΒΑΠ
ΚΑΟΘΝΠ ΟΝΠΠΝΠ
ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΚΑΟΑΓΘΝΠ
ΘΩΚΑΖ ΚΔΛΓΟΗΛΝ
ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝ
ΚΑΟΗΝΠ ΒΝΡΠΗΛΝΠ
ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΞΔΟΟΖΠ
ΟΝΕΑ ΜΑΛΘΑΘΖ
ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΝΠΚΑΠ
ΓΝΚΔΛΗΘΝΠ ΠΑΓΘΗΛΔΡΝΠ
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ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΝΦΙΑΜ
ΚΗΣΑΖΙ-ΚΑΛΩΙΝΠ ΑΙΡΝΒΑΠ
ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΘΑΪΙΖΠ
Ακριβές Ανηίγραθο
Ν Ξρόεδρος ηοσ Γ. Π.
ΗΩΑΛΛΖΠ ΘΔΟΑΛΖΠ

