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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 6οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 6/2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
ΘΔΜΑ : Λήυε απόθαζες ζτεηηθά κε οηθολοκηθή ελίζτσζε ηφλ Δκπορηθώλ ζσιιόγφλ, 
ζσιιόγοσ Λεκβούτφλ, ζσιιόγοσ Αιηέφλ θαζώς θαη άιιφλ οργαλφκέλφλ 
επαγγεικαηηθώλ οκάδφλ, έηζη ώζηε ηα τρήκαηα ποσ ζα ηοσς δοζούλ (επητορεγεζούλ) λα 
τρεζηκοποηεζούλ γηα ηελ οηθολοκηθή ηοσς αλάθακυε.  
 
 
ήκεξα ηελ 26ε Απξηιίνπ 2020 εκέξα Κπξηαθή από θαη 18:00 ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε 
κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ην Γεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Γήκνπ 
Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο ΠΝΠ «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο 
ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο 
πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ», θαηφπηλ ηεο ππ’αξηζκ.1511/23-4-20 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ Γ..,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, 
δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ 20, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόληες      

 
1) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Καξαγηάλλεο 
Κσλ/λνο ,5.) Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,6.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 7.))νύρια ηπιηαλή  ,8.) 
ακπάλεο Γεκήηξηνο,,9.)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 10.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 11.)Αλδξένπ 
Υξπζνύια,12.) Λαδάξνπ Κσλ/λνο. 13.)  Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,14.) Θενδσξνπνύινπ 
νθία,15.) Καξλέδεο ππξίδσλ ,16.) Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,17.)  νύριαο σηήξηνο,18.) 
Κεξακίδαο Γεώξγηνο, 19.)Αζαλαζίνπ άββαο,20.)Μέιινο Ησάλλεο. 
 

 
Απόληες 
1) Γαινπληδή– ακπάλε Υξπζνύια 
 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Ποιιάιες Υρ. πσρίδφλ, Παρώλ. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παρόληες  
1) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο, Κ. Μεγαινρσξίνπ, 
Απόληες 
 
1) Λαδάξνπ Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,2.) . Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 3.)Λίιινο 
ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,4.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο, 5.) Κνηδηάο ηακάηηνο, 



[2] 

 

Κ.Σαθηηθνύπνιεο,6.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,7.) Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ 
Φαλαξίνπ,8.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά. 
 
 
Σα ειεθηξνληθά πξαθηηθά ηεο δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο 
Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο 
 
 
  Αρηζκός Θέκαηος: 6ο Ζ/Γ.                                         ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 75/2020 
 
ΘΔΜΑ : Λήυε απόθαζες ζτεηηθά κε οηθολοκηθή ελίζτσζε ηφλ Δκπορηθώλ ζσιιόγφλ, 
ζσιιόγοσ Λεκβούτφλ, ζσιιόγοσ Αιηέφλ θαζώς θαη άιιφλ οργαλφκέλφλ 
επαγγεικαηηθώλ οκάδφλ, έηζη ώζηε ηα τρήκαηα ποσ ζα ηοσς δοζούλ (επητορεγεζούλ) λα 
τρεζηκοποηεζούλ γηα ηελ οηθολοκηθή ηοσς αλάθακυε.  
 
 
 
Ο Πξόεδξνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ  θ. Κεξακίδα ν νπνίνο  έζεζε ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ, 
δηαβηβάδνληαο ειεθηξνληθά ζηνπο παξόληεο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηα θάησζη: 
 
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη πήξακε απηή ηελ πξσηνβνπιία δεηώληαο λα γίλεη δεκνηηθό 
ζπκβνύιην γηα λα πάξνπκε κέηξα αλαθνύθηζεο ησλ ζπκπνιηηώλ καο θαη ησλ 
επηρεηξήζεσλ αιιά θαη άιισλ θνηλσληθώλ νκάδσλ ιόγσ COVID19. 
Αληηιακβάλεζηε όηη ε ζπλνρή ηνπ θνηλσληθνύ ηζηνύ είλαη απηό πνπ εκείο σο 
δεκνηηθή αξρή έρνπκε ππνρξέσζε λα δηαθπιάμνπκε . 
Ζ ξαρνθνθαιηά ηεο νηθνλνκίαο πνπ είλαη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα 
ππάξρνπλ θαη κεηά ηε ιήμε ησλ κέηξσλ. 
Οη ζπκπνιίηεο καο πνπ ππνθέξνπλ πξέπεη λα βξνπλ ην δήκν καο ζπκπαξαζηάηε θαη 
ζηήξηγκα ηνπ. 
Γελ έρνπκε θαηξό γηα ράζηκν νύηε ρξόλν γηα αληηπαξαζέζεηο . 
Απηό πνπ πεξηκέλνπλ νη πνιίηεο είλαη λα καο βξνπλ ελσκέλνπο πξναζπίδνληαο ηνπο, 
Γηα απηό ινηπόλ πξνηείλνπκε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πξνηάζεηο πξνο ςήθηζε  
Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ εκπνξηθώλ ζπιινγώλ Γαιαηά θαη Μεζάλσλ κε ην πνζό 

ησλ 3000 επξώ ζην θαζέλα έηζη ώζηε λα ηνπο δώζνπκε ηε δπλαηόηεηα δξάζεσλ γηα 
ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπο αιιά θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάθακςε .Καζώο θαη 
νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ ζπιιόγνπ ιεκβνύρσλ θαη αιηέσλ κε ην πνζό ησλ1500επξσ 
γηα ην θάζε ζύιινγν ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε δξάζεηο γηα ηελ αλάθακςε ηνπ 
θιάδνπ ηνπο. 
Ο Πξόεδξνο ζηελ ζπλέρεηα δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ  θ. νύρια ν νπνίνο  έζεζε ππόςε ηνπ 
πκβνπιίνπ, δηαβηβάδνληαο ειεθηξνληθά ζηνπο παξόληεο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηα θάησζη: 
 
Κύξηε Πξόεδξε, Κύξηε Γήκαξρε, Αγαπεηνί πλάδειθνη 
 

 
ύκθσλα κε ην Άρζρο 202 Ν.3463/2006 : 
 
«1.Α. Με απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη δπλαηή ε παξνρή ρξεκαηηθψλ 
επηρνξεγήζεσλ: 
i. ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθθιεζηαζηηθψλ, θαζψο 
θαη ζε αζιεηηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο, πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο εληφο ησλ 
δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ ∆ήκνπ, 
ii. ζε ηνπηθά παξαξηήκαηα νξγαλψζεσλ παλειιήληαο δξάζεο, πνπ αλαπηχζζνπλ 
θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, 
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iii. ζε ζπιιφγνπο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε παλειιήληα δξάζε, νη νπνίνη έρνπλ σο 
ζθνπφ ηελ παξνρή βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο θάζε κνξθήο, ζε παηδηά πνπ είλαη, ηδίσο, 
ζχκαηα εμάξηεζεο, θαθνπνίεζεο, παξακέιεζεο, νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη παξάλνκεο 
δηαθίλεζεο, αλεμαξηήησο ππεθνφηεηαο. Πξφζζεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηρνξήγεζε απηή 
απνηειεί ε θαηάξηηζε ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ ζπιιφγνπ, γηα ηνλ αληίζηνηρν ∆ήκν 
θαη ε έγθξηζή ηνπ απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο ∆ηνίθεζεο, 
iv. ζε πξσηνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ ζηνλ νηθείν ∆ήκν γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, θαζψο θαη 
v. ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπ ∆ήκνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
ζρνιηθψλ επηηξνπψλ, επηπξνζζέησο ηεο ηαθηηθήο επηρνξήγεζεο πνπ ιακβάλνπλ. 
 
Β. Η παξνρή ρξεκαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ έρεη εγγξαθεί 
ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ νηθείν πξνυπνινγηζκφ γηα ην ζθνπφ απηφλ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 
επηρνξεγήζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα θαη κηζφ εθαηνζηφ (1,5%) ησλ 
ηαθηηθψλ εζφδσλ ηνπ δήκνπ. 
Η δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ έρεη εθαξκνγή, αλ ηα πνζά ησλ 
ρνξεγνχκελσλ εληζρχζεσλ απφ ηνπο δήκνπο πξνο ηνπο παξαπάλσ θνξείο πξνέξρνληαη απφ 
έθηαθηεο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο αλσηέξσ θνξείο ή αλ νη θνξείο 
πνπ επηρνξεγνχληαη είλαη ζρνιηθέο επηηξνπέο.» 
 
2. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθηεο θαη ζνβαξήο 
αλάγθεο επηηξέπεηαη λα ρνξεγνχληαη ζηνπο νηθνλνκηθά αδχλαηνπο θαηνίθνπο θαη 
πνιχηεθλνπο είδε δηαβηψζεσο ή πεξηζάιςεσο, θπξίσο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη 
λνζνθνκεηαθήο, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Με ηνπο ίδηνπο  φξνπο 
επηηξέπεηαη λα ρνξεγνχληαη ρξεκαηηθά βνεζήκαηα. 
«Σα βνεζήκαηα απηά είλαη αθνξνιφγεηα, δελ ππφθεηληαη ζε νπνηαδήπνηε θξάηεζε, δελ 
θαηάζρνληαη νχηε ζπκςεθίδνληαη κε ήδε βεβαησκέλα ρξέε πξνο ∆εκφζην, αζθαιηζηηθά 
ηακεία, Ο.Σ.Α. θαη λνκηθά πξφζσπα απηψλ ή πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη δελ ππνινγίδνληαη ζηα 
εηζνδεκαηηθά φξηα γηα ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε άιιεο παξνρήο θνηλσληθνχ ή πξνλνηαθνχ 
ραξαθηήξα.»  
 
«3. Με απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε 
πιεηνςεθία ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ, είλαη δπλαηή ε κείσζε δεκνηηθψλ θφξσλ ή 
ηειψλ ή ε απαιιαγή απφ απηνχο γηα ηνπο απφξνπο, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ηνπο 
πνιχηεθλνπο, ηνπο ηξίηεθλνπο, ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο καθξνρξφληα 
αλέξγνπο, φπσο ε ηδηφηεηα ησλ αλσηέξσ νξηνζεηείηαη αληίζηνηρα απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, θαζψο θαη ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο ηνπ 
άξζξνπ 235 ηνπ λ. 4389/2016 (Α ́ 94)».  
 
Με ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα ηίζεληαη θαη εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο σο 
άλσ κείσζεο ή απαιιαγήο. 
 
Η επίπησζε ζηα έζνδα ηνπ ∆ήκνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ηνπ 
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο απνηππψλεηαη ππνρξεσηηθά θαη ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ 
θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο εθαξκνγήο ηεο, ζχκθσλα κε ηηο 
εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
 
Δηδηθά γηα ηελ εππαζή θνηλσληθή νκάδα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ πνπ έρνπλ ζηε θξνληίδα ηνπο άηνκα κε 
αλαπεξία, ζε πεξίπησζε ιήςεο εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ ιακβάλεηαη ππφςε ην 
πξφζζεην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ αλαπεξίαο. ην 
εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην πνπ αθνξά ζηελ αλσηέξσ θνηλσληθή νκάδα ζα πξέπεη λα 
ππνινγίδεηαη κφλν ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα, ψζηε λα κελ πξνζκεηξνχληαη ηα πάζεο θχζεσο 
επηδφκαηα αλαπεξίαο (πξνλνηαθά επηδφκαηα, εμσηδξπκαηηθφ επίδνκα, επίδνκα θίλεζεο, 
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δηαηξνθηθφ επίδνκα λεθξνπαζψλ θαη κεηακνζρεπκέλσλ ζπκπαγψλ νξγάλσλ θ.ιπ.) ηα νπνία 
είλαη αθνξνιφγεηα. 
 
 Γλσξίδνπκε πνιχ θαιά, ην ηεξάζηην πιήγκα πνπ ππέζηε ε νηθνλνκία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
ζπιιφγσλ , ιφγσ ησλ κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ Κνξνλστνχ  covid - 19. 
 Έηζη ινηπφλ , ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ αηηήκαηα απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 
εθάζηνηε πιιφγνπ, ηα αηηήκαηα απηά ζα πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ ζε επφκελεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  
Ο Γήκνο πξνηίζεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεηο δηάθνξεο θνηλσληθέο εθδειψζεηο θαη δξάζεηο κεηά 
ην ηέινο ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ, νη νπνίεο ζα εληζρχζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ 
νηθνλνκία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εδξεχνπλ ζηα Γηνηθεηηθά ηνπ φξηα». 
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ, δηαβηβάδνληαο ειεθηξνληθά ζηνπο 
παξόληεο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηελ επηζηνιή ηνπ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ 
ΤΛΛΟΓΟΤ  «Ζ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ»: 
«Αμηφηηκε θχξηε Πξφεδξε, 
Μεηά απφ επίζθεςε ηνπ επηθεθαιήο ηεο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο «Γήκνο απφ ηελ αξρή» θ. 
Γεσξγίνπ Κεξακίδα ζηνλ Πξφεδξν ηνπ πιιφγνπ καο θαη ηελ πξνζθφκηζε πξνο εκάο 
αληηγξάθνπ επηζηνιήο ηνπ πξνο εζάο θαη κεηά απφ ελεκέξσζή καο κέζσ δηαδηθηχνπ γηα 
πξνηεηλφκελε δέζκε κέηξσλ (απφ ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο ησλ Γεκνηηθψλ Παξαηάμεσλ 
ηεο Αληηπνιίηεπζεο) πξνο αλαθνχθηζε ησλ πιεηηφκελσλ επαγγεικαηηψλ ηνπ Γήκνπ καο (απφ 
ηελ παλδεκία εμαηηίαο ην COVID-19) , επηζπκνχκε λα ιάβεηε ππφςηλ ζαο θαηά ηελ ζπδήηεζε 
ηνπ ζέκαηνο ζην Γ.. ηα εμήο: 
1.Δπραξηζηνχκε φζνπο είραλ ηελ πξσηνβνπιία λα ελεξγήζνπλ ππέξ ηεο επαγγεικαηηθήο 
επηβίσζεο ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ καο (δηφηη πεξί απηνχ πξφθεηηαη). 
2.Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γήκαξρν (ν νπνίνο πηζηεχνπκε φηη ζπκκεξίδεηαη ηελ αγσλία καο) θαη 
φζνπο ελ ηέιεη εθ ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ ςεθίζνπλ ππέξ κέηξσλ αλαθνχθηζεο ησλ 
κηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή καο. 
3.Πξνο ην παξφλ δελ ππάξρεη αλάγθε απεπζείαο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηνπ πιιφγνπ καο. Ο 
χιινγφο καο κε δηαξθή πξνζπάζεηα ζπκπίεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ εμφδσλ, 
αληαπεμέξρεηαη ζηα έμνδα απηά κε ηηο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ ηνπ. 
4.Παξαθαινχκε φια ηα Μέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ λα απνθαζίζνπλ θάζε λφκηκν κέηξν 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο άλεπ πξνεγνπκέλνπ νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο ησλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ 
Γήκνπ καο, θαζφζνλ νη ζπλζήθεο θαη πξσηφγλσξεο είλαη θαη δπζνίσλεο ζχκθσλα κε ηνπο 
Δζληθνχο, Δπξσπατθνχο θαη Γηεζλείο Οηθνλνκηθνχο Οξγαληζκνχο. 
5.Παξαθαινχκε ε παξνχζα λα ηεζεί απηνχζηα ππφςηλ ηνπ θπξίνπ Γεκάξρνπ, ησλ θ.θ. 
Γεκνηηθψλ πκβνχισλ, ησλ θ.θ. Πξνέδξσλ ηεο Γεκνηηθήο θαη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη 
εάλ είλαη δπλαηφλ θαη ππφςηλ ησλ κειψλ ησλ πκβνπιίσλ ηεο Γεκνηηθήο θαη ησλ Σνπηθψλ 
Κνηλνηήησλ. 
Μεηά Σηκήο Γεκ. Βιάρνο (:Πξφεδξνο )  , Νηθ. Ρνχζεο (Γξακκαηέαο)  Τπνγξαθέο». 
Ο θ. Λαδάξνπ θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο δήισζε: «Τπεξςεθίδνληαο φιεο ηηο πξνηάζεηο 
ησλ ζπκβνχισλ ηεο κεηνςεθίαο ζην ζεκεξηλφ Γ.. πνπ αθνξνχλ ηα νηθνλνκηθά κέηξα 
αλαθνχθηζεο ησλ πιεγέλησλ απφ ηνλ COVID -19 πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζα ήζεια λα 
επηζεκάλσ θάπνηεο παξαηεξήζεηο. Ο Γήκνο καο ζα πξέπεη άκεζα λα πξνζηαηεχζεη ηνπο 
πνιίηεο θαη θπξίσο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ απφ έλα νηθνλνκηθφ «ηζνπλάκη» πνπ ελδέρεηαη λα 
ππνζηεί ε ρψξα απφ ηελ θαηαθφξπθε πηψζε ηνπ ηνπξηζκνχ, ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-
19. Πεξηκέλσ κε πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ ηα πεξαηηέξσ κέηξα πνπ έρεη λα πξνηείλεη ε 
πιεηνςεθία, πνπ θαηά ηελ άπνςή κνπ ζα πξέπεη λα εζηηάδνληαη ζε: 

 δξάζεηο βειηίσζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ καο πξντφληνο, ψζηε λα θαξπσζνχκε κέξνο ηεο 
φπνηαο ηνπξηζηηθήο πίηαο γηα θέηνο, 

 έκπξαθηε πεξαηηέξσ ζηήξημε ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ 
βειηηψλνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπο 
θφζηνπο, επί παξαδείγκαηη ,εη δπλαηφλ,κεηψλνληαο εθηάθησο ηα ηέιε χδξεπζεο αλά 
θ.κ. 



[5] 

 

 θαη ηέινο ,επηζεηηθέο θηλήζεηο κάξθεηηλγθ κέζσ ηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ ηφπνπ 
καο θαη ησλ ζπγθξηηηθψλ ηνπ πιενλεθηεκάησλ έλαληη άιισλ πξννξηζκψλ,ψζηε λα 
κεηξηάζνπκε ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζα ππνζηεί φινο ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο ηεο 
ρψξαο. 

Δάλ δελ πξνρσξήζνπκε άκεζα ζε πεξαηηέξσ δξαζηηθά κέηξα, ηφηε ηα κέηξα  πνπ κφιηο 
ςεθίζακε δπζηπρψο ζα θαληάδνπλ εληειψο αλεπαξθή θαη ζα κνηάδνπλ κε «αζπηξίλε» 
κπξνζηά ζηνλ νηθνλνκηθφ καξαζκφ πνπ ζα επέιζεη». 
Ο θ. Καξλέδεο θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο δήισζε: «Παξαθαιψ φπσο καο παξνπζηάζεηε 
ηα πξαθηηθά ηνπ Γ.. ηνπ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ, παξφιν απηά ν χιινγνο κπνξεί λα κελ θάλεη 
απνδνρή ησλ ρξεκάησλ φπσο νθείιεη κφλν εάλ ζπληαρζεί ε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ».  
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