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ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηελ 29ε Απξηιίνπ 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 17:30, κεηά απφ
γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκφ 9/24-4-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ
ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ.
55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν δεκνζηεχζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα
μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης
ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ
κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ψκαηνο:
1) Μειάο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο, 2) νισκνχ Αηθαηεξίλε - Αληηπξφεδξνο, 3) Νηθνιάνπ
Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, 4) Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο,
6) Αζπξάγθαζνο Νηθφιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 8) Κνξδάο
Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 9) Πεηξφπνπινο Παλαγηψηεο- Αλη/ξρνο, 10) Πιέζζαο Γηνλχζηνο- Αλη/ξρνο,
11) ακνχξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 12) Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 13) Αζπξνχιηα
νθία, 14) Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία, 15) Γθέζηα Δηξήλε, 16) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 17) Μαγηάθεο
Γεψξγηνο, 18) Μνδέο Αζαλάζηνο, 19) Νηάξνπ Μαξία, 20) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 21) Πειεθνχδαο
Γεκήηξηνο, 22) Σνπιγαξίδεο Θεφδσξνο, 23) Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, 24) Αιεμφπνπινο
Γξεγφξηνο, 25) Βνξίζεο Γηνλχζηνο, 26) Γξεγφξεο Ζιίαο, 27) Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, 28) Γνχξνο
Αζαλάζηνο, 29) Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, 30) Καπθάο Γεψξγηνο, 31) Κνπλάβεο Αληψληνο, 32)
Μνίξαιεο Νηθφιανο, 33) Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, 34) Νηξίληαο Θεφδσξνο, 35) Ξπιηάο Θεφδσξνο,
36) Παπαδεκάηνο Νηθφιανο, 37) Παηνχραο Υξήζηνο, 38) Ρψξνο Γεψξγηνο, 39) βφιεο
Κσλζηαληίλνο, 40) ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 41) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 42) Σδαλάθνο Νηθφιανο, 43)
Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ, 44) Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, 45) Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο
θαη 46) Φσκάο Πέηξνο.
Ο θ. Μπαθαιάξνο Υξήζηνο δελ ζπκκεηείρε απφ ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγφηεξα
φπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.
Οη θ.θ. Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο θαη Φηινπνχινπ Μαξία, δελ ζπκκεηείραλ ζηε
ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε κεηείρε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο
Παηξέσλ.
Αθνχ έγηλε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
………………………………………………………………………………………………................

ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 1 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο
«Μέηξα νηθνλνκηθήο ειάθξπλζεο δεκνηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο
παλδεκίαο ηνπ θνξσλνηνχ» (ζρεηηθή ε αξηζ. 231/2020 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο).
Σν ώκα άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν θαη είδε ηελ αξηζ. 231/2020 Απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηελ αξηζ. 4908/29-4-2020 εηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζφδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο θαη ηνπ αξκφδηνπ
εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζρεηηθά
κε πξφηαζε πνπ θαηέζεζε ν εθπξφζσπνο ηεο παξάηαμεο «Πξσηεχνπζα μαλά» θ. Φψηεο
Γεκαθφπνπινο, φπσο απηή αλαγξάθεηαη ζηελ απφθαζε.
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Άθνπζε επίζεο ηνλ θ. Γήκαξρν θαη ηελ εηζήγεζή ηνπ επί ηνπ ζέκαηνο σο θάησζη:
«Κχξηε Πξφεδξε,
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,
Δδώ θαη 2 κήλεο πνξεπόκαζηε ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ζθξαγίζηεθε από ηελ παλδεκία ηνπ
θνξσλντνύ. Έρνπκε απνθηήζεη επηπιένλ εκπεηξία ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ηνπ παηξατθνχ
ιανχ, ην κέγεζνο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ δνχκε ζηα ιατθά ζηξψκαηα, ιφγσ θαη ησλ θξίζεσλ
πνπ πεξλά.
Καινχκαζηε ζήκεξα λα απνθαζίζνπκε γηα ηα κέηξα αλαθνχθηζεο πνπ ζα πάξεη ην Γεκνηηθφ καο
πκβνχιην, ψζηε λα ζηεξίμεη ηνπο ζπκπνιίηεο καο, πνπ ηε κία κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ άιιε κε ηελ
παλδεκία, έρνπλ θηάζεη ζε νξηαθφ ζεκείν επηβίσζεο. Να ηνπο ζηεξίμνπκε πξνθεηκέλνπ λα ζηαζνχλ φξζηνη,
ηθαλνί λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αηηίεο ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο. Οθείινπκε λα δνχκε κέηξα θαη δηεθδηθήζεηο
ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο, ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ιανχ θαη ηεο
λενιαίαο ηεο Πάηξαο.
Σν πξώην θαη βαζηθό ζέκα, πνπ βγήθε ζηελ επηθάλεηα κε ηνλ πην θξαπγαιέν ηξόπν, είλαη ε
θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην πγεηνλνκηθό καο ζύζηεκα, ην πφζν δίθην είρε ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην θαη νη θνξείο ηεο πφιεο πνπ δηεθδηθνχζαλ αιιαγή πνιηηηθήο θαη κέηξα, γηα λα έρνπκε έλα
Γεκφζην χζηεκα Τγείαο αληίζηνηρν ησλ δπλαηνηήησλ ηεο επνρήο καο.
Όηαλ μέζπαζε ε επηδεκία ζηελ Κίλα, ε Κπβέξλεζε καο έιεγε φηη είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη θαη
ζσξαθηζκέλνη. Μεηά απφ 2 κήλεο θάλεθε φιε ε αιήζεηα.
Πάξζεθαλ κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο θίλεζεο ησλ αλζξψπσλ, φρη κφλν γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο
ηνπ θνξσλντνχ, αιιά θαη γηα λα πξνζηαηεπζεί ην ζχζηεκα πγείαο πνπ αδπλαηεί λα ηνπο πεξηζάιςεη, λα κε
δερηνχλ νη θπβεξλψληεο ηελ νξγή ηνπ ιανχ, πνπ ελ έηεη 2020 νδεγνχλ ηνπο γηαηξνχο λα δηαιέγνπλ πνηνο ζα
κπεη ζηε ΜΔΘ, ζηνλ αλαπλεπζηήξα, πνηνο ζα δήζεη θαη πνηνλ ζα αθήζνπλ λα πεζάλεη.
Ζ ζηξαηεγηθή «λα κε λνζήζνπκε φινη καδί» πνπ αθνινπζείηαη απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ρσξψλ –
θαη απφ ηε δηθή καο- είλαη νκνινγία αδπλακίαο ησλ πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ λνζειείαο πνπ δηαζέηνπλ
ηα πζηήκαηα Τγείαο, εμαηηίαο ηεο πνιηηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο πγείαο σο εκπφξεπκα. Απνθαιχθζεθε φηη ε
πνιηηηθή ηεο ππνρξεκαηνδφηεζεο ηεο Τγείαο – Πξφλνηαο, ηνπ Φαξκάθνπ θαη ηεο Έξεπλαο, έρεη ζαλαηεθφξα
απνηειέζκαηα.
Γηα λα κπνξέζεη λα ζηαζεί φξζην ην χζηεκα Τγείαο καο, έγηλε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ θαη
θιηληθψλ ζηα λνζνθνκεία αλαθνξάο. Έγηλε αλαβνιή ηαθηηθψλ ρεηξνπξγείσλ, κπήθε θξέλν ζηε δηάγλσζε,
ζηε ζεξαπεία θαη ηελ παξαθνινχζεζε αζζελψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ άιια πξνβιήκαηα πγείαο. Απηφ έρεη
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, πνπ ζα βγνπλ ζηελ επηθάλεηα φηαλ ζα ζηακαηήζνπλ λα είλαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα νη
ζηαηηζηηθέο γηα ηνλ θνξσλντφ.
Δλψ θιήζεθαλ νη αζζελείο κε ήπηα ζπκπηψκαηα λα κείλνπλ ζην ζπίηη, δελ ππάξρεη Πξσηνβάζκηα
Φξνληίδα Τγείαο λα θάλεη ηελ θαη’ νίθνλ εμέηαζε, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ρξνλίσο παζρφλησλ. Μπνξεί κε
ηνλ απηνπεξηνξηζκφ θαη ηελ «απηνζεξαπεία» ην ζχζηεκα λα αλαθνπθίδεηαη, αιιά δελ κπνξνχκε ζίγνπξα λα
πνχκε φηη πξέπεη ηνλ 21ν αηψλα ε πξνζηαζία ηεο πγείαο λα είλαη «αηνκηθή επζχλε». Αλαδείρηεθε ε
αλαγθαηφηεηα εληαίνπ ζρεδηαζκνχ θαη ελεξγεηψλ απφ ηελ Πξσηνβάζκηα έσο ηε Γεπηεξνβάζκηα Φξνληίδα
Τγείαο. Καινχκε ηελ ΚΔΓΔ λα απνζχξεη ην αίηεκά ηεο γηα πέξαζκα ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο
ζηελ επζχλε ησλ Γήκσλ. Αίηεκα επηθίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ηνλ θαζνιηθφ θαη δσξεάλ ραξαθηήξα
ηεο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, κε βάζε ηηο θαηαθηήζεηο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη έξεπλαο. Εήηεκα
πνπ αλαδεηθλχεηαη απφ ηα γεγνλφηα πνπ δνχκε ζήκεξα ζηε ρψξα καο θαη ζε φιν ηνλ θαπηηαιηζηηθφ θφζκν.
Σα δηαγλσζηηθά ηεζη, πνπ ηφζν αλαγθαία ήηαλ θαη είλαη απηή ηελ πεξίνδν, δελ κπνξνχζαλ λα
γίλνπλ, γηαηί δελ ππήξραλ αληηδξαζηήξηα γηα ηελ εμέηαζε. Ζ εηαηξεία πνπ είρε ηελ παηέληα, δελ ηελ
απειεπζέξσζε –γηα επλφεηνπο ιφγνπο-, ψζηε λα ππάξρεη ηθαλνπνίεζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο.
Ζ ίδηα θαηάζηαζε επηθξαηεί θαη κε ηα εξεπλεηηθά θέληξα ησλ πνιπεζληθψλ, ζηελ αλαδήηεζε
εκβνιίνπ θαη θαξκάθσλ. Σν θέξδνο δελ επηηξέπεη ηα «αλνηρηά δεδνκέλα», ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ πγεία ησλ
αλζξψπσλ, θησρψλ θαη πινχζησλ.
ην δήηεκα ηεο απφθηεζεο ησλ αλαγθαίσλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο δήζακε, επίζεο, ηελ
θαηάληηα ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ην λα κελ έρεη ε ρψξα καο ηε δπλαηφηεηα λα παξάγεη κάζθεο,
γάληηα, ηαηξηθέο πνδηέο, ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρεη ην επηζπκεηφ θέξδνο απφ ηελ παξαγσγή ηνπο.
Αλαδείρηεθε φηη νη ξεηνξείεο πεξί «αιιειεγγχεο» ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε «πάλε πεξίπαην» φηαλ ζίγνληαη
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ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Σα ηείρε ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ ζεθψζεθαλ κε κεγάιε επθνιία θαη ε απφθηεζε
πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ κεηαηξάπεθε ζε πεδίν αληαγσληζκνχ.
ήκεξα θσηίδεηαη ε αλαγθαηόηεηα, λα έρεη ε ρώξα καο έλα ζύζηεκα πγείαο κε απνθιεηζηηθό
γλώκνλα ηηο ιατθέο αλάγθεο.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην πξέπεη λα κπεη κπξνζηά θαη λα απαηηήζεη ε «επφκελε κέξα» λα είλαη κέξα
πγείαο γηα ην ιαφ θαη φρη κέξα αχμεζεο ησλ θεξδψλ ησλ ιίγσλ. Να ζηακαηήζεη ε πνιηηηθή πνπ καο έθεξε σο
εδψ.
Ζ πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο, φπσο πινπνηείηαη κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, παξά ηα ιεγφκελα ηνπ
Πξσζππνπξγνχ φηη «αλαζεσξεί ηελ άπνςή ηνπ γηα ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο», δελ επηβεβαηψλεη αιιαγή
πνιηηηθήο, αιιά πξνζσξηλή αληηκεηψπηζε κίαο έθηαθηεο θαηάζηαζεο. Ζ πνιηηηθή ζπλχπαξμεο δεκφζηνπ θαη
ηδησηηθνχ ηνκέα, ζπκπξάμεσλ, ζρεδίσλ γηα επηρεηξεκαηηθέο κπίδλεο, ηαηξηθφ ηνπξηζκφ, δελ αλαζεσξνχληαη,
απιά ηψξα δελ πξνβάιινληαη.
Ζ δσή έρεη απνδείμεη φηη ν επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο, κπαίλεη εκπφδην ζηε ζσζηή νξγάλσζε ηνπ
Γεκφζηνπ πζηήκαηνο Τγείαο. Ο πξφζθαηνο ζρεδηαζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο
κε επηρεηξεκαηίεο γηα ηηο ΜΔΘ θαη ηα δηαγλσζηηθά ηεζη, είλαη πξφθιεζε.
Απηφ πνπ ήηαλ θαη είλαη αλαγθαίν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επηδεκίαο, είλαη ε επίηαμε ησλ
ππνδνκψλ ησλ ηδησηηθψλ νκίισλ πγείαο, κε έληαμή ηνπο ζηνλ θξαηηθφ ζρεδηαζκφ.
Μέρξη ζήκεξα πξνζιήθζεθαλ 3.073 άηνκα επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ, εθ ησλ νπνίσλ 381 γηαηξνί θαη
2.692 άηνκα λνζειεπηηθφ θαη ινηπφ πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ. Με βάζε ηνπ ππάξρνληεο φκσο νξγαληζκνχο,
νη πξνζιήςεηο πνπ ρξεηάδνληαη είλαη 30.000. ηελ δε Πάηξα, ε νπνία έρεη θαη λνζνθνκείν αλαθνξάο,
πξνζιήθζεθαλ ελφςεη ηεο παλδεκίαο, 5 επηθνπξηθνί γηαηξνί θαη 65 ηξαπκαηηνθνξείο θαη ινηπφ πξνζσπηθφ!
Όζνλ αθνξά ηηο Μνλάδεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο, απμήζεθαλ ηα θξεβάηηα απφ 557 ζε 775, κε ζηφρν
φπσο ιέγεηαη λα θηάζνπλ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ, πνπ είλαη ηα 1200. Μέζνο φξνο πνπ ππνρξέσλε ηνπο γηαηξνχο
λα δηαιέμνπλ πνηνο ζα δήζεη θαη πνηνο ζα πεζάλεη. Μαο είλαη γλσζηή ε δηαρξνληθή ζπδήηεζε πεξί
«θφζηνπο», ηε ζηηγκή πνπ ην ρξήκα ξέεη γηα ηελ νιηγαξρία ηεο ρψξαο καο θαη παγθνζκίσο.
Πξνζπεξλνχλ φηη ρξεηάδεηαη κφληκν πξνζσπηθφ θαη φρη επηθνπξηθφ. Όηη ε ζηειέρσζε, π.ρ. ησλ
ΜΔΘ, απαηηεί πξνζσπηθφ πςειήο εηδίθεπζεο θαη απμεκέλεο εκπεηξίαο, πνπ ρξεηάδεηαη ρξφλν γηα λα
απνθηεζεί.
Οθείιεη ε Κπβέξλεζε λα ηθαλνπνηήζεη ηα πάγηα αηηήκαηα ησλ πγεηνλνκηθώλ γηα νιόπιεπξε
ζσξάθηζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ.
Γηα κνληκνπνίεζε ησλ επηθνπξηθψλ θαη φισλ ησλ ζπκβαζηνχρσλ, ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.
Με πξφζιεςε φινπ ηνπ αλαγθαίνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ, γηαηξψλ, λνζειεπηψλ θαη ινηπνχ πγεηνλνκηθνχ
πξνζσπηθνχ. Να παξζνχλ κέηξα θαη λα εμαζθαιηζηνχλ ηα κέζα πξνζηαζίαο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ
πγεηνλνκηθψλ, κε ηαπηφρξνλε έληαμή ηνπο ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα.
Να δηαηεζνχλ ζηνλ πιεζπζκφ θαη ηδηαίηεξα ζηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα θαη ηνπο καζεηέο –κηαο θαη
ηα ζρνιεία ζα αλνίμνπλ-, δσξεάλ θαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θξάηνπο, φια ηα ελδεηθλπφκελα πιηθά
πξνθχιαμεο (κάζθεο, ζαπνχληα, αιθννινχρα αληηζεπηηθά θιπ).
Δηδηθά γηα ηελ πεξηνρή καο, δηεθδηθνχκε ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ Ννζεκάησλ
Θψξαθνο θαη ηνπ 409. Να ιεηηνπξγήζνπλ ζε 24σξε βάζε νη κνλάδεο ηνπ Αγίνπ Αιεμίνπ θαη ηνπ Νφηηνπ
Σνκέα, κε ηαπηφρξνλε επίιπζε φισλ ησλ πξνβιεκάησλ πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη ζηειέρσζεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ. Απηφ ζα απνζπκθνξήζεη ηα λνζνθνκεία, γηα λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζην ξφιν ηνπο.
Απηό ην θξίζηκν δηάζηεκα εμάπισζεο ηεο παλδεκίαο, πέξαλ ησλ πγεηνλνκηθώλ,
αλαγλσξίζηεθε από όιε ηελ θνηλσλία ε πξνζθνξά ησλ ππεξεζηώλ ηεο Καζαξηόηεηαο. Ζ θπβέξλεζε
αλαγλψξηζε ην δεκφζην ραξαθηήξα ηνπο, ρεηξνθξφηεζε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. Ήξζε ε ψξα λα πάκε
θαη ζην πεδίν ησλ πξάμεσλ, κε πξψην ην λα θχγεη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην θάζε δηεπθφιπλζε γηα
ηδησηηθνπνίεζε απηνχ ηνπ θξίζηκνπ ηνκέα.
Να ρξεκαηνδνηεζεί ε θαζαξηφηεηα απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ θαη λα κελ εμαξηάηαη ε
ιεηηνπξγία ηεο απφ ηα έζνδα πνπ ζα έρεη ν Γήκνο καο, αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ Γήκσλ, απφ ηα
αληαπνδνηηθά ηέιε.
Δπίζεο, αλάινγα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ε δνκή Βνήζεηα ζην πίηη. Δπηβεβαηψζεθε γηα κία
αθφκα θνξά ν πνιχηηκνο ξφινο ηνπο, ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ επηβίσζε θαη ηελ πνηφηεηα δσήο εθαηνληάδσλ
ζπκπνιηηψλ καο, αξηζκφο πνπ βαίλεη απμαλφκελνο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Έπαημε ξφιν ζην λα θξαηεζνχλ
φξζηνη νη ειηθησκέλνη θαη φρη κφλν ζπκπνιίηεο καο.
Οη κνληκνπνηήζεηο ζηηο νπνίεο πξνρσξά ε Κπβέξλεζε είλαη «ζηαγφλα ζηνλ σθεαλφ» ησλ
πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ θαη αθνξνχλ κφλν φζνπο απφ ηνπο ήδε εξγαδφκελνπο έρνπλ κείλεη ζηε δνκή.
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Δηδηθά γηα ηελ Πάηξα, πξνθεξχζζνληαη κφιηο 16 ζέζεηο θαη κάιηζηα εμαηξείηαη κία ζέζε ηεο
εηδηθφηεηαο ΤΔ Οδεγψλ, ηελ νπνία θαηέρεη ήδε εξγαδφκελφο καο ζαλ νδεγφο ζην Βνήζεηα ζην πίηη, ν
νπνίνο λα ζεκεησζεί φηη είλαη ν κνλαδηθφο νδεγφο ηεο ππεξεζίαο.
Υξεηάδεηαη γελλαία ρξεκαηνδφηεζε ηεο δνκήο θαη κφληκεο πξνζιήςεηο εξγαδνκέλσλ, κε βάζε ηηο
αλάγθεο.
Απηό ην δηάζηεκα βγήθαλ ζηελ επηθάλεηα θαη όια ηα δεηήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ησλ
ζπκπνιηηώλ καο.
Ζ επεξρφκελε θξίζε, πνπ επηηάρπλε -αιιά δελ πξνθάιεζε- ε παλδεκία, βγάδεη ζηελ επηθάλεηα φιεο
ηηο αληηθάζεηο ελφο άδηθνπ ζπζηήκαηνο. Γηγαληψλνληαη παξαπέξα νη ηαμηθέο αληηζέζεηο, ε ζπγθέληξσζε ηνπ
πινχηνπ ζε ιίγα ρέξηα, κέζσ ηεο θαηαζηξνθήο ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ απηναπαζρνινχκελσλ, ησλ
επαγγεικαηηψλ.
Σν κεγάιν θεθάιαην ζεσξεί κεγάιε επθαηξία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ, ηνλ
πεξηνξηζκφ κέρξη εμαθάληζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επαγγεικαηηψλ, απηναπαζρνινχκελσλ, εκπφξσλ, πξάγκα
πνπ ζα θαλεί ζχληνκα θαη ζην πεξηερφκελν ησλ θπβεξλεηηθψλ απνθάζεσλ, ηηο νπνίεο επεξεάδνπλ. Σν
θεθάιαην ζα επηδνηεζεί αδξά θαη νη κηθξνί ζα πάξνπλ «ςίρνπια» θαη ππνζρέζεηο.
Όζν θαη αλ αλακαζψληαη ηα πεξί θξίζεο πνπ απνδεηθλχεηαη δήζελ «επθαηξία» θαη φηη απφ ηε
δχζθνιε θαηάζηαζε ζα καο βγάινπλ νη επελδχζεηο, άξα νη επηρνξεγήζεηο ζην κεγάιν θεθάιαην, πιένλ
γίλεηαη θαλεξφ φηη ε επφκελε κέξα ζα είλαη δχζθνιε θπξίσο γηα ηα ιατθά ζηξψκαηα. Γη' απηφ θαη
πξνεηνηκάδνληαη απφ ηψξα ε θπβέξλεζε, ε Δπξσπατθή Έλσζε, νη δηάθνξεο δηεζλείο ελψζεηο, παίξλνληαο
κέηξα νηθνλνκηθά, λνκνζεηηθά, θαηαζηαιηηθά.
ήκεξα, έγηλε πην θαλεξό από πνηέ όηη πξέπεη λα αλακεηξεζνύκε κε ηελ εμνπζία ηνπ
θεθαιαίνπ, αθήλνληαο ην παξειζφλ θαη ρηίδνληαο κία λέα θνηλσλία, ζην επίθεληξν ηεο νπνίαο ζα είλαη ε
ηθαλνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ θαη ιατθψλ αλαγθψλ.
ε απηή ηελ πάιε, πνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην λα κελ πιεξψζεη ν ιαφο ηηο ζπλέπεηεο ηεο
παλδεκίαο, θαζψο θαη ηελ θξίζε πνπ ζα αθνινπζήζεη, πξέπεη λα είκαζηε παξφληεο. Να ζπλερίζνπκε λα
βξηζθφκαζηε ζην πιεπξφ ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ απηναπαζρνινχκελσλ, ησλ επαγγεικαηηψλ, ησλ λέσλ, λα
ζθεθηφκαζηε θαη λα δξνχκε κε βάζε ην δηθφ ηνπο ζπκθέξνλ, λα δηεθδηθνχκε, λα ζρεδηάδνπκε θαη λα
πινπνηνχκε, κε βάζε ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο.
ηελ πξψηε γξακκή ζα πξέπεη λα είλαη ε ζπλεηζθνξά καο, ψζηε λα ππάξρεη δνπιεηά γηα φινπο,
δνπιεηά κε δηθαηψκαηα θαη λα παξζνχλ άκεζα κέηξα αλαθνχθηζεο ησλ αλέξγσλ, κε θχξην ηελ επηδφηεζή
ηνπο γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε αλεξγία, κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ επηδφκαηνο ζην 80% ηνπ θαηψηαηνπ
κηζζνχ.
Αλ πξαγκαηηθά ε θπβέξλεζε λνηάδεηαη γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, κπνξεί εθηφο ησλ άιισλ
λα ρξεκαηνδνηήζεη ην Γήκν καο, ψζηε λα πξνζιεθζνχλ νη ηνπιάρηζηνλ 1.000 κφληκνη εξγαδφκελνη πνπ ζα
ιεηηνπξγήζνπλ, ζα ζπληεξήζνπλ, ην πιήζνο ησλ πνιηηηζηηθψλ, αζιεηηθψλ, θνηλσθειψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη
δνκψλ, πνπ ζε ιίγν ζα είλαη έηνηκα λα απνδνζνχλ ζηελ πφιε, θαζψο πξνρσξάκε θαλνληθά, παξά ηηο
δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ππεξεζίεο καο ελ κέζσ απηήο ηεο θαηάζηαζεο, ηελ πινπνίεζε όισλ
ησλ ζεκαληηθώλ έξγσλ, πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Γήκνπ καο θαη ηεο ΓΔΤΑΠ, ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 200 εθαηνκκπξίσλ επξψ.
Πξνρσξάεη ν αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο ηδεψλ γηα ηελ παξαιηαθή δψλε θαη ζα πξνθεξπρηεί κέζα
ζηηο επφκελεο εβδνκάδεο. Πεξηκέλνπκε λέα απφ ηελ Πεξηθέξεηα θαη ηελ Κπβέξλεζε γηα ην Λαδφπνπιν.
Πξνρσξάλε επίζεο θαλνληθά νη δηαδηθαζίεο γηα ηηο αλαπιάζεηο Άλσ θαη Κάησ Πφιεο, ησλ Εαξνπριέηθσλ,
ηνπ έινπο ηεο Αγπηάο, ησλ Καληξηάληθσλ, ηνπ Αγίνπ Αιεμίνπ, ησλ Άλσ πραηλψλ, ηεο Γνχβαο. Σεο
αλαθαίληζεο ζην Παιαηφ Αξζάθεην, ησλ θηηξίσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Χδείνπ, ηνπ Γεκνηηθνχ Θεάηξνπ
«Απφιισλ», ηεο Βηβιηνζήθεο, ηνπ Παιαηνχ Ννζνθνκείνπ, ηνπ Δξγνζηαζίνπ Σέρλεο, ησλ Παιαηψλ
θαγείσλ, ησλ ηαθηδηθψλ Απνζεθψλ ηνπ ΑΟ, ηνπ Πακπεινπνλλεζηαθνχ. Ζ απηεπηζηαζία ηνπ Γήκνπ
ζπλερίδεη ην έξγν ηεο αλάπιαζεο ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, δεκνηηθψλ θηηξίσλ.
Από ηελ πξώηε ζηηγκή ηνπ μεζπάζκαηνο ηεο παλδεκίαο, κε επζχλε απέλαληη ζην ιαφ ηεο Πάηξαο
θαη ζηα παηδηά ηνπ, βξηζθφκαζηε ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ ΔΟΓΤ ζηελ πφιε καο,
πινπνηήζακε νξηζκέλα απαξαίηεηα πεξηνξηζηηθά κέηξα, πήξακε κέηξα ζηελ θαηεχζπλζε πξνζηαζίαο θαη
ζηήξημεο ηνπ πξνζσπηθνχ καο θαη ησλ δεκνηψλ, κε ηαπηφρξνλε δηαηχπσζε ζρεηηθψλ δηεθδηθήζεσλ.
Έρνπκε ήδε πάξεη ζεηξά κέηξσλ θαη δξάζεσλ, ηα νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζε μερσξηζηέο
εηζεγήζεηο (νη νπνίεο επηζπλάπηνληαη) ηεο Αληηδεκαξρίαο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ, ηνπ
Κνηλσληθνύ Οξγαληζκνύ, ηεο Γηεύζπλζεο Καζαξηόηεηαο, ησλ Γεκνηηθώλ Κνηκεηεξίσλ, ηεο
Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο, ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Οξγαληζκνύ.
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Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη –αλάκεζα ζηα άιια-, έπξεπε λα αληηκεησπίζνπκε ηελ ππφζεζε ησλ
ιατθψλ αγνξψλ, ε νπνία απνηέιεζε πξφθιεζε γηα ηε δεκνηηθή αξρή, δηφηη ιφγσ ηεο επηζθεςηκφηεηαο θαη
ηνπ ζπλσζηηζκνχ, πξφθεηηαη γηα ρψξνπο πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηε δηαζπνξά ηνπ θνξσλντνχ. Σαπηφρξνλα,
έπξεπε λα ηηο πξνζηαηέςνπκε θαη λα κείλνπλ αλνηρηέο, ηφζν γηα ηνπο επαγγεικαηίεο (παξαγσγνχο θαη
εκπφξνπο), φζν θαη γηα ην ιαφ, πνπ πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε ζε δηαηξνθηθά πξντφληα πνηνηηθά θαη
νηθνλνκηθά.
Αληηκεησπίζακε ηα δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ κε ηε δηαρείξηζε ησλ λεθξψλ. Αλαδείρηεθε ε
αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο 3νπ Νεθξνηαθείνπ θαη Κέληξνπ Απνηέθξσζεο Νεθξψλ. Καη γηα ηα 2 απηά
δεηήκαηα, ζα δηεθδηθήζνπκε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ θπβέξλεζε.
Δπίζεο, ην ζέκα ησλ αδέζπνησλ δψσλ ήηαλ θαη είλαη ζην θέληξν ηεο πξνζνρήο καο, ζε ζπλεξγαζία
κε ηνπο θηινδσηθνχο ζπιιφγνπο. Πξνρσξήζακε ζε κία ζεηξά ελέξγεηεο γηα ηε θξνληίδα ησλ αδέζπνησλ
δψσλ, εζηηάδνληαο ζηα ζέκαηα ζίηηζεο θαη δηαξθνχο παξνρήο θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη θαξκάθσλ γηα
φιε ηελ πεξίνδν πνπ αθνινπζεί, αιιά θαη γεληθφηεξα.
Σαπηόρξνλα, έρνπκε θαηαζέζεη αηηήκαηα θαη δηεθδηθήζεηο κε επηζηνιέο καο ζε δηάθνξνπο
θξαηηθνύο θνξείο, θαζψο είλαη αλαγθαίεο κία ζεηξά ελέξγεηεο απφ ηελ πιεπξά ηεο Κπβέξλεζεο, ηεο
Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ, ηεο Πεξηθέξεηαο, ψζηε λα είλαη ν Γήκνο ζε ζέζε λα πάξεη απνηειεζκαηηθά
κέηξα αλαθνχθηζεο ησλ ζπκπνιηηψλ καο.
πγθεθξηκέλα, αλάκεζα ζηα άιια, έρνπκε δηαηππώζεη αηηήκαηα γηα ηηο ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο,
γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζχκβαζε Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΗΓΟΥ) ζηνλ Πνιηηηζηηθφ
Οξγαληζκφ, ην ΓΖΠΔΘΔ θαη ην πξφγξακκα «Άζιεζε γηα Όινπο», γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δνκήο «Βνήζεηα
ζην πίηη». Δπίζεο, έρνπκε αηηεζεί πγεηνλνκηθφ πιηθφ απφ ηελ ΚΔΓΔ θαη ηελ 6 ε ΤΠΔ, ζηήξημε απφ ηελ
Πεξηθέξεηα γηα ηε ζίηηζε ησλ ζπλδεκνηψλ καο πνπ ην έρνπλ αλάγθε, θαζψο θαη ζηήξημε απφ ηνπο
αξκφδηνπο θξαηηθνχο θνξείο γηα ην ζέκα ησλ Ρνκά ηεο πφιεο καο θαη ηδηαίηεξα γηα ηνλ θαηαπιηζκφ ζην
Ρηγαλφθακπν. Δθηφο απηψλ, έρνπκε παξέκβεη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ
πξνθχςεη ζηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ.
Ο Γήκνο καο, εθηόο από ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ θαη ηελ θξηηηθή ηνπ, παίξλεη θαη κία ζεηξά κέηξα
πξνο όθεινο ηνπ ιανύ ηεο Πάηξαο, ζπκβάιιεη ζην λα θξαηεζνύλ όξζηνη νη ζπκπνιίηεο καο. Θέινπκε σο
Γήκνο, εμαληιψληαο ηα φπνηα πεξηζψξηα έρνπκε, λα δώζνπκε κέζα ζε απηή ηε θαηάζηαζε κία αθόκε
νηθνλνκηθή «αλάζα», βνεζψληαο έηζη αθφκα πεξηζζφηεξν ην ιαφ, πνπ πιήηηεηαη ιφγσ ηεο παλδεκίαο, λα
ζηαζεί φξζηνο θαη λα αληηκεησπίζεη ηηο αηηίεο πνπ ηνλ νδεγνχλ ζε απηή ηε δχζθνιε ζέζε.
Γλσξίδνπκε φηη νη πξνηάζεηο καο απηέο ζα θέξνπλ επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ καο ζε
θξίζηκνπο ηνκείο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη γηα λα κπνξέζνπκε λα θξαηεζνχκε φξζηνη ζηελ πνξεία, ζα
δηεθδηθήζνπκε απφ ηελ θπβέξλεζε ηελ αλαγθαία ρξεκαηνδφηεζε.
Καινύκαζηε, ινηπόλ, ζήκεξα λα πάξνπκε κία ζεηξά κέηξα αλαθνύθηζεο ησλ ζπκπνιηηώλ καο,
πέξαλ ησλ 12 απαιιαγώλ πνπ ήδε ηζρύνπλ, ηα νπνία αθνξνχλ κεηψζεηο θαη απαιιαγέο ζηα αληαπνδνηηθά
ηέιε. Πξνηείλνπκε ν ζπληειεζηήο λα κεησζεί από ην 1,50 ζην 1,20 θαη από 0,90 ζε 0,81, θαζψο επίζεο
κεηψζεηο θαη ζε κία ζεηξά άιινπο θφξνπο, φπσο είλαη ην ηέινο θαηάιεςεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ, γηα φζνπο
επιήγεζαλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή. Πξνηείλνπκε, επίζεο ηελ απαιιαγή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ
μελνδνρείσλ, ησλ νπνίσλ έρεη απαγνξεπηεί ε ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή ΚΤΑ, απφ ην
αληαπνδνηηθφ ηέινο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηζρχεη ε αλαζηνιή
ιεηηνπξγίαο ησλ ππφςε επηρεηξήζεσλ ιφγσ θνξσλντνχ. Φζάλνπκε, έηζη, απφ ηφηε πνπ αλαιάβακε, ην
επηέκβξε ηνπ 2014, ζε ζπλνιηθή κείσζε 50%.
Άιια κέηξα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ απαιιαγή θαη κείσζε ησλ ελνηθίσλ ζε αθίλεηα ηα νπνία έρεη
εθκηζζψζεη ν Γήκνο, ηα ηξνθεία ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη ηελ νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ζηε θνίηεζε ζε
πνιηηηζηηθέο δνκέο ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ηελ αλαζηνιή ησλ δηαθνπψλ λεξνχ απφ ηε ΓΔΤΑΠ, γηα ηα νπνία
αλαιπηηθά ζα εηζεγεζεί ν Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ θ. Γ. Πιέζζαο.
Γξάζεηο ηεο Αληηδεκαξρίαο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο,
Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο.
Πήξακε ηα εμήο κέηξα:
Όζνλ αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ:
 Έρνπλ ελεκεξσζεί φινη νη εξγαδφκελνη, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, γηα ηε λέα θαηάζηαζε θαη γηα ηα κέηξα
αζθαιείαο πνπ νθείινπλ λα ηεξνχλ.
 Αλαδηνξγαλψζακε ηηο Τπεξεζίεο καο θαη ηδηαίηεξα ηηο Τπεξεζίεο θνηλνχ, πξνθεηκέλνπ λα
πξνζηαηεχζνπκε ηνπο εξγαδφκελνχο καο θαη ηνπο δεκφηεο απφ ηε δηαζπνξά ηνπ θνξσλντνχ.
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Πξνρσξήζακε ζε πιήξε εθαξκνγή φισλ ησλ κέηξσλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ην αξκφδην επηζηεκνληθφ
πξνζσπηθφ ηεο ρψξαο καο θαη αθνξνχλ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο σξάξηα εξγαζίαο, εθ πεξηηξνπήο
εξγαζία, αξηζκφο ππαιιήισλ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ θιπ.
 Ρπζκίζακε ηελ εξγαζία κε ηήξεζε ηνπ κέηξνπ 1 εξγαδφκελνο αλά 10ηκ, γηα λα κελ πξνθαιείηαη
ζπλσζηηζκφο, νξγαλψζακε ηελ ηειεξγαζία γηα εξγαδφκελνπο πνπ αλήθνπλ ζηηο επάισηεο θνηλσληθέο
νκάδεο, ζπλνιηθά κε ηξφπν πνπ λα κελ ζίγνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ.
 Παξαδφζεθαλ άκεζα θαη έγθαηξα ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο, φπσο
κάζθεο, γάληηα, αληηζεπηηθά γηα θάζε ρψξν.
 Αληηκεησπίζακε ην δήηεκα κε ηε κηζζνδνζία ζπκβαζηνχρσλ γπκλαζηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζηνπο
παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη ζην Βξεθνθνκείν.
 Αμηνπνηήζακε ηηο ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο γηα θαιχηεξε απνιχκαλζε ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ.
 Πξαγκαηνπνηνχληαη εληαηηθφηεξεο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο εηζεγήζεηο ηνπ
επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, ζε Τπεξεζίεο, γξαθεία θιπ.
Όζνλ αθνξά ηνπ δεκόηεο καο θαη εηδηθά όζνπο αλήθνπλ ζηηο επάισηεο νκάδεο:
 Πήξακε κέηξα γηα ηελ απνζπκθφξεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, αμηνπνηήζακε ηηο ειεθηξνληθέο
ππεξεζίεο.
 Έγηλε ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ, δηθαηνινγεηηθψλ θιπ. γηα θάζε δήηεκά ηνπο
ζε δηαζέζηκεο ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο, αιιά θαη κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ζε θάζε
Τπεξεζία, θαζψο θαη γηα ηελ ειεθηξνληθή παξαιαβή απαληήζεσλ.
 Μεηά απφ ηειεθσληθφ ξαληεβνχ γηα ζπγθεθξηκέλε κέξα θαη ψξα, ηεξψληαο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα
πξνθχιαμεο, πξνζέξρνληαη νη δεκφηεο γηα ζέκαηα πνπ απαηηνχλ θπζηθή παξνπζία.
 Οη δηθαηνχρνη πνιίηεο πνπ πήξαλ πέξπζη ηελ απαιιαγή ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ, ζα ηελ έρνπλ θαη
θέηνο ρσξίο λέα αίηεζε. Γηα λέεο αηηήζεηο εμππεξεηνχκε ην θνηλφ θαλνληθά.
 Πήξακε κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ιατθψλ αγνξψλ, κε νξηνζέηεζή ηνπο θαη δηαγξάκκηζε
γηα θάζε πάγθν ζε απνζηάζεηο ησλ 5 κ. κεηαμχ ηνπο, Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο, ρεκηθέο ηνπαιέηεο
θαη επνπηεία εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ. Σαπηφρξνλα, γηλφηαλ ζπλερήο ελεκέξσζε δεκνηψλ θαη
επαγγεικαηηψλ γηα ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη.
Γξάζεηο ηνπ Κνηλσληθνύ Οξγαληζκνύ ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο.
ηα πιαίζηα αληηκεηψπηζεο ησλ έθηαθησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ ησλ ζπκπνιηηψλ καο απφ ηελ
παλδεκία ηνπ θνξσλντνχ, ν Γήκνο καο θαη ν Κνηλσληθφο ηνπ Οξγαληζκφο (ΚΟΓΖΠ), αλέπηπμαλ πνηθίιεο
δξάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ζηεξίμνπλ θαη λα ηνπο βνεζήζνπλ. Μεηαμχ απηψλ ησλ δξάζεσλ είλαη ε
κεηαθνξά ηξνθίκσλ, θαγεηνχ ζην ζπίηη, ε ζπληαγνγξάθεζε, ε παξαιαβή θαη παξάδνζε θαξκάθσλ, ε
θαζαξηφηεηα αλήκπνξσλ ζπκπνιηηψλ, ε λνζειεπηηθή, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ππνζηήξημε.
Γηεπζεηήζεθαλ κέρξη ηψξα πεξηζζφηεξα απφ 2.000 αηηήκαηα. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θηλεηνπνηήζεθαλ
ππάιιεινη, νρήκαηα, απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΚΟΓΖΠ, πνπ ηεινχλ ζε αλαζηνιή.
ε φ,ηη αθνξά ηε ζπγθέληξσζε ησλ αηηεκάησλ ζην δηάζηεκα ηεο παλδεκίαο, έρεη ζπζηαζεί νκάδα
θαηαγξαθήο θαη δηεθπεξαίσζήο ηνπο (απφ ηηο 23/3/2020) απφ εξγαδφκελνπο ηνπ ΚΟΓΖΠ θαη ηνπ Γήκνπ,
ε νπνία ζπγθεληξψλεη ηειεθσληθά, ζε θαζεκεξηλή βάζε ηα αηηήκαηα δεκνηψλ ζην ΚΑΠΖ ηεο πεξηνρήο
Φάρνπ.
Γξάζεηο πνπ έγηλαλ ή εμειίζζνληαη:
1. Γηαλνκή ηξνθίκσλ ζην ζπίηη, ζηνπο ήδε δηθαηνχρνπο ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ, ζε πάλσ απφ
700 νηθνγέλεηεο (1800 άηνκα πεξίπνπ).
Ξεθίλεζε ην λέν ηκήκα δηαλνκήο ηξνθίκσλ, πνπ αθνξά αηηήκαηα ζπκπνιηηψλ (πάλσ απφ 200 κέρξη
ζηηγκήο), κεηά ην μέζπαζκα ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ.
Ζ δηαλνκή γίλεηαη κε απηνθίλεηα ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΚΟΓΖΠ θαη κε εξγαδφκελνπο πνπ
κεηαθηλήζεθαλ θαη απφ άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ νη νπνίεο είλαη θιεηζηέο. Ζ φιε επηρείξεζε
νξγαλψζεθε πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπκε ηνπο ζπκπνιίηεο καο πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή
αλάγθε, κε ηξφπν ψζηε λα πξνζηαηέςνπκε παξάιιεια ηελ πγεία ηνπ θαζελφο θαη ηελ εμάπισζε ηνπ
θνξσλντνχ.
2. Οη εξγαδφκελνη ηνπ πξνγξάκκαηνο Βνήζεηα ζην πίηη, ζπλερίδνπλ φια απηά πνπ έθαλαλ πξνο
φθεινο ησλ ειηθησκέλσλ ζπκπνιηηψλ καο θαη παξάιιεια πξνρσξνχλ ζηελ αγνξά θαη απνζηνιή ζηα
ζπίηηα ηξνθίκσλ θαη θαξκάθσλ, γηα δεκφηεο πνπ είλαη ζε θαξαληίλα ιφγσ θνξσλντνχ θαη είλαη
κφλνη ηνπο, ρσξίο θαλέλαλ δηθφ ηνπο λα ηνπο εμππεξεηήζεη.
3. Σν Τπλσηήξην αζηέγσλ θηινμελεί απηή ηελ πεξίνδν 20 πεξίπνπ άηνκα.
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4. Απηή ηελ πεξίνδν ηνπ θνξσλντνχ, ιεηηνπξγεί θαη ην πκβνπιεπηηθό Κέληξν ςπρνινγηθήο
ππνζηήξημεο ζην ηει. 2614409974.
5. Παξάιιεια ζπλερίδεηαη ε θαη' νίθνλ δηαλνκή ζε φινπο ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ πζζηηίνπ (42 ζπίηηα),
ε ζίηηζε φζσλ δηακέλνπλ ζηε Γνκή Αζηέγσλ θαζψο θαη ε ζίηηζε ησλ κεηαλαζηψλ, φπσο θαη ησλ
λέσλ αηηνχλησλ ελφςεη ηεο παλδεκίαο, ζπλνιηθά ρνξεγνχληαη πεξίπνπ 350 κεξίδεο εκεξεζίσο.
6. Πξνρσξάκε ην ζρεδηαζκφ καο γηα ζπλερή παξέκβαζε – βνήζεηα ζηνπο Ρνκά ηεο πφιεο καο, κέζσ
ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Ρνκά, πνπ μεθηλά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα. Δπηπιένλ
δφζεθαλ ηξφθηκα ζηνλ θαηαπιηζκφ ηνπ Ρηγαλφθακπνπ ζε 24 νηθνγέλεηεο θαη ζε 46 νηθνγέλεηεο ζηνλ
θαηαπιηζκφ ησλ Βξαρλεΐθσλ. Δπίζεο, δφζεθαλ ηξφθηκα ζε 50 νηθνγέλεηεο Ρνκά πνπ θαηνηθνχλ ζην
Νφηην, Κεληξηθφ θαη Αλαηνιηθφ Γηακέξηζκα (θαη δελ είλαη δηθαηνχρνη ηνπ Κνηλσληθνχ
Παληνπσιείνπ).
7. ηνλ Ξελψλα θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ ηεξνχληαη απμεκέλα κέηξα πξνζηαζίαο, πγηεηλήο θαη
θαζαξηφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη πεξηνξηζκφο ησλ κεηαθηλήζεσλ ρσξίο ζνβαξφ ιφγν.
8. Απαιιάμακε απφ ηελ θαηαβνιή ηξνθείσλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη ζην Γεκνηηθφ
Βξεθνθνκείν θαη φζνπο έρνπλ εηζφδεκα πάλσ απφ 25.000€, γηα φζν δηάζηεκα είλαη θιεηζηνί.
9. Οη Τπεξεζίεο Τγείαο – Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ήηαλ ζε ζπλερή επαθή θαη ζπλεξγαζία κε ηα
ηδξχκαηα ηεο πφιεο καο.
Όζνλ αθνξά ηελ λενζπζηαζείζα ππεξεζία θαηαγξαθήο θαη δηεθπεξαίσζεο αηηεκάησλ αλήκπνξσλ,
θπξίσο ειηθησκέλσλ ζπκπνιηηψλ καο, ιφγσ ηνπ θνξσλντνχ, ζην δηάζηεκα απηφ έρνπλ θαηαγξαθεί:
 Πεξίπνπ 330 αηηήκαηα.
 ε 90 άηνκα έρεη γίλεη ζπληαγνγξάθεζε ζε ηαηξφ επηινγήο ηνπο θαη παξάδνζε θαξκάθσλ (απφ
θαξκαθείν επηινγήο ηνπο) ζην ζπίηη ηνπο.
 Γηα 120 άηνκα έρεη γίλεη παξαιαβή ηεο ζπληαγήο ηνπο απφ δηάθνξνπο θνξείο (ΚΤ,ΠΓΝΠ) θαη
δηεθπεξαίσζε απηψλ (π.ρ. ζε θαξκαθείν ΠΓΝΠ, ΔΟΠΠΤ) θαη παξάδνζε ζπίηη ηνπο.
 Δλεζνζεξαπεία ζε 8 πεξηπηψζεηο.
 40 αηηήκαηα παξαπέκθζεθαλ αλαιφγσο (Βνήζεηα ζην πίηη, Γξαθείν Αζηέγσλ, πκβνπιεπηηθφ
Κέληξν, Παληνπσιείν, ΟΚΑΝΑ).
 Παξαδφζεθαλ είδε αηνκηθήο πγηεηλήο, ζαπνχληα, ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, ζε 2 νηθηζκνχο Ρνκά,
Ρηγαλφθακπνπ θαη Βξαρλεΐθσλ.
 25 αηηήκαηα αθνξνχζαλ αδπλακία δηεπζέηεζεο δηάθνξσλ ζνβαξψλ δεηεκάησλ (π.ρ. θαηαβνιή
ρξεκαηηθνχ πνζνχ, πιεξσκή ινγαξηαζκψλ ΓΔΚΟ, πιεξσκή δφζεσλ δαλείσλ, θχιαμε θαηνηθίδηνπ
δψνπ θηι).
Δλφςεη ηνπ Πάζρα κνηξάζηεθαλ πεξηζζφηεξεο απφ 600 κεξίδεο θαγεηνχ κε αξλί, πνπ
καγεηξεχηεθαλ ζην καγεηξείν ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΚΟΓΖΠ ζηελ πιαδ ηεο Αγπηάο, ζπλνδεπφκελεο θαη απφ
γιπθά.
Να ζεκεησζεί όηη κεηά από ηα επαλεηιεκκέλα αηηήκαηά καο γηα πξνζιήςεηο κόληκνπ
πξνζσπηθνύ, πνιχ πεξηζζφηεξν απηή ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο, ε θπβέξλεζε αληί λα ηθαλνπνηήζεη ην
δίθαην αίηεκά καο, κε Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, πινπνηψληαο ηελ αληεξγαηηθή πνιηηηθή ηεο γηα
κηα αθφκε θνξά, επέιεμε ηελ ελίζρπζε ησλ δνκψλ καο κε πξφζθαηξεο πξνζιήςεηο ηεηξάκελεο δηάξθεηαο.
Έηζη, ν ΚΟΓΖΠ πξνρψξεζε ζε πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ, ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ, θπιάθσλ,
λπρηνθπιάθσλ, λνζειεπηψλ, κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ θαηεπεηγνπζψλ
αλαγθψλ.
Γξάζεηο ηεο Γηεύζπλζεο Καζαξηόηεηαο ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο.
Απφ ηελ αξρή ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο εμαηηίαο ηνπ θνξσλνηνχ, ε Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο
πξνζάξκνζε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ ησλ ζπλεξγείσλ, ψζηε κε ζπλέπεηα θαη επηκέιεηα λα
πξαγκαηνπνηείηαη ε θαζαξηφηεηα θαη φπνπ απαηηείηαη ε απνιχκαλζε ησλ δεκφζησλ ρψξσλ, ηεξψληαο ηηο
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο.
Οη εξγαδφκελνη ζηελ θαζαξηφηεηα, κε φιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο θαη παξά ηηο κεγάιεο ειιείςεηο, ιφγσ
ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ, αληαπνθξίζεθαλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο πςειψλ απαηηήζεσλ. Ζ
Γεκνηηθή Αξρή έγθαηξα εμαζθάιηζε ηα αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηηο ζπλζήθεο
πγηεηλήο ζηελ εξγαζία, κε ζεκαληηθή ζπκβνιή ησλ θαηλνχξγησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ πνπ είραλ νη
εξγαδφκελνη ζηελ δηάζεζε ηνπο απφ ηηο πξνκήζεηεο ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ.
 Καζεκεξηλά πξαγκαηνπνηείηαη ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηνπο θάδνπο θαζψο θαη ε
ζηαδηαθή πιχζε ηνπο.
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Καζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη θαζεκεξηλά φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη δεκφζηνη ρψξνη, ην
ζχλνιν ησλ ιατθψλ αγνξψλ, θαζψο θαη ζεκεία φπνπ παξαηεξείηαη ζπγθέληξσζε ζπκπνιηηψλ καο
(ΑΣΜ Σξαπεδψλ, εμσηεξηθνί θνηλφρξεζηνη ρψξνη έκπξνζζελ Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ.ά.).
Πέξαλ ηνχηνπ, εθηεινχληαη ηαθηηθά εηδηθέο επηρεηξήζεηο θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο ζε
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαηαπιηζκψλ Ρνκά, ζην Ρηγαλφθακπν θαη ζηα Βξαρλέηθα, θαζψο θαη ζε
ρψξνπο ζπγθέληξσζεο κεηαλαζηψλ, φπσο ηνπ πξψελ Δξγνζηαζίνπ Λαδφπνπινπ θ.ά.,
ρξεζηκνπνηψληαο πηζηνπνηεκέλα θαη εγθεθξηκέλα απφ ηνλ Δ.Ο.Φ. θαζαξηζηηθά θαη απνιπκαληηθά
πξντφληα.
 Ζ Γηεχζπλζε θαζαξηφηεηαο εμέδσζε δειηία ηχπνπ κε νδεγίεο θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ηελ απφξξηςε
ησλ απνξξηκκάησλ ζηνπο πξάζηλνπο θαη κπιε θάδνπο θαη εηδηθά ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο
(γάληηα θαη κάζθεο), ηφζν γηα πγηείο δεκφηεο φζν θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζην λνηθνθπξηφ
ππάξρεη κέινο κε θξνχζκα θαη ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο βξίζθεηαη ζε θαξαληίλα.
 Πξνρσξήζακε ζηελ άκεζε απνκάθξπλζε ησλ κπιε θάδσλ αλαθχθισζεο, νη νπνίνη βξίζθνληαλ
θνληά ζε λνζνθνκεία θαη θιηληθέο, θαηφπηλ νδεγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, αθνχ παξά ηηο
ζπλερείο ζπζηάζεηο, παξαηεξήζεθε φηη δελ γίλεηαη νξζή ρξήζε απηψλ, κε απνηέιεζκα λα
θηλδπλεχνπλ νη εξγαδφκελνη ζηα εηδηθά θέληξα δηαινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, ζηα νπνία ε
δηαινγή γίλεηαη ρεηξσλαθηηθά.
Αλαδεηθλχεηαη γηα κία αθφκε θνξά πφζν δίθην έρνπκε, σο Γεκνηηθή Αξρή, φηαλ θαινχκε ηελ
Κπβέξλεζε λα καο επηηξέςεη λα πξνζιάβνπκε κφληκνπο εξγαδφκελνπο κε θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπο απφ
ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, νχησο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη νη δεκνηηθέο ππεξεζίεο ζε θαλνληθέο θαη
εηδηθέο ζπλζήθεο.
Δλέξγεηεο γηα ηα Γεκνηηθά Κνηκεηήξηα, δξάζεηο ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο, θαζώο θαη ηνπ
Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο.
Α) ρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία λεθξνηνκείνπ ζηα Γεκνηηθά Κνηκεηήξηα: Έπεηηα απφ αίηεκα ηνπ
πιιφγνπ Ηδηνθηεηψλ Γξαθείσλ Σειεηψλ ζηα ηέιε Μάξηε, δξνκνινγήζεθαλ άκεζα φιεο νη απαξαίηεηεο
ελέξγεηεο, ψζηε λα θαηαζηεί ιεηηνπξγηθφο ν αλελεξγφο θαη εγθαηαιειεηκκέλνο γηα πάλσ απφ είθνζη (20)
ρξφληα εηδηθφο ρψξνο λεθξνηνκείνπ ζην Α’ Γεκνηηθφ Κνηκεηήξην.
Ζ ζπγθεθξηκέλε αλάγθε εκθαλίζηεθε θαηφπηλ ηεο αηθληδηαζηηθήο ελέξγεηαο ησλ Γηνηθεηψλ ησλ
Ννζειεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Π.Γ.Ν.Π) θαη Άγηνο Αλδξέαο) λα κε γίλνληαη απνδεθηέο νη θπιάμεηο ζνξψλ ζηα
λεθξνηνκεία ηνπο.
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ειεθηξνινγηθέο επεκβάζεηο (πίλαθεο – θαιψδηα – ξειέ πξνζηαζίαο θιπ),
αλαθαηαζθεπάζηεθαλ ηα κνηέξ ςχμεο ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ, έγηλαλ πδξαπιηθέο παξεκβάζεηο,
θαζαξίζηεθαλ, πιχζεθαλ, απνιπκάλζεθαλ θαη βάθηεθαλ νη εζσηεξηθνί ρψξνη ηνπ θηηξίνπ. Όιεο νη εξγαζίεο
έγηλαλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ θαη ε δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ πνπ απαηηήζεθαλ
ήηαλ ηεο ηάμεο 4380 €, (ειεθηξνινγηθψλ 1250 €, ςπθηηθψλ 2150 €, πδξαπιηθψλ 980 €).
Απφ ηηο αξρέο Απξίιε έρεη απνδνζεί ζε ρξήζε ζηα Γξαθεία Σειεηψλ, έσο φηνπ αξζεί ε απφθαζε
ησλ Ννζνθνκείσλ θαη επαλέιζεη ε θαλνληθφηεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ θαζεζηψηνο, ηεξψληαο ηνπο φξνπο θαη
ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ θνηκεηεξίσλ.
Β) Οη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πξνρώξεζαλ, κε ηδηαίηεξε έληαζε ιόγσ ησλ ζπλζεθώλ, ηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ρώξσλ ππνδνρήο εληαθηαζκνύ – θαύζεο λεθξώλ.
πγθξνηήζεθε επηηξνπή απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, ε νπνία αλαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο
δηαδηθαζίεο γηα ηελ αγνξά νηθνπέδνπ ιεηηνπξγίαο λένπ θνηκεηεξίνπ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ θαη γηα ηελ
αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ρψξσλ ελαπφζεζεο (ηάθνη) ζηα δχν (2) Γεκνηηθά Κνηκεηήξηα.
Δπίζεο, εγθξίζεθε απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ν θάθεινο πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ην Γήκν
θαη πξνσζήζεθε γηα ΦΔΚ ζηα αξκφδηα Τπνπξγεία, πνπ αθνξά ηελ αδεηνδφηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Κέληξνπ Απνηέθξσζεο Νεθξψλ ζην Γήκν καο.
Γ) Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο – Σκήκα Πξαζίλνπ: Δθαξκφζηεθαλ φιεο νη απαηηνχκελεο
πξνθπιάμεηο πνπ αθνξνχλ
ηνπο εξγαδφκελνπο, κε βάζε ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ.
Δμαζθαιίζηεθαλ αηνκηθά είδε πξνζηαζίαο (κάζθεο – γάληηα θιπ), ε πξνζηαζία φζσλ αλήθνπλ ζε εππαζείο
νκάδεο.
Οινθιεξψζεθε ε θιαδεπηηθή πεξίνδνο θαη δηακνξθψζεθε λένο πξνγξακκαηηζκφο. Πξνρσξά ε
θαζαξηφηεηα – απνςίισζε θνπή ρφξησλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ (Πιαηείεο – Πάξθα –
Παηδηθέο Υαξέο – ρνιεία – Νεζίδεο θιπ).
Γ) Δλέξγεηεο γξαθείνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο:
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1.
Μεηά ηελ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο γηα κέηξα ζηηο ιατθέο αγνξέο, νξηνζεηήζεθαλ νη λέεο ζέζεηο, γηα
λα δηαζθαιηζηεί ε ειάρηζηε απαηηνχκελε απφζηαζε βάζε λφκνπ κεηαμχ ησλ πάγθσλ, κε ζθνπφ ηελ
δηαθχιαμε ηεο δεκφζηαο πγείαο.
2.
Πξνσζήζεθαλ ζηηο ππεξεζίεο θαη ζην γξαθείν ηχπνπ φιεο νη νδεγίεο θαη ηα ελεκεξσηηθά κελχκαηα
ηεο Γ.Γ.Π.Π., κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ θαη ηε ζπλέρηζε ηεο επαγξχπλεζεο ηνπ
πιεζπζκνχ ελάληηα ζηε δηάδνζε ηνπ θνξσλντνχ.
3.
Μεηά απφ απφθαζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θίλεζεο ζηελ Παξαιηαθή Εψλε (απφ Θεαηξάθη έσο
Πιαδ) ζηελ πεξηνρή Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνχ
covid-19, κε ζθνπφ ηελ δηαθχιαμε ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηνπνζεηήζεθαλ θηγθιηδψκαηα ζην ζπγθεθξηκέλν
ρψξν. ε θαζεκεξηλή βάζε, ην γξαθείν πνιηηηθήο πξνζηαζίαο δηελεξγνχζε ειέγρνπο γηα λα δηαπηζηψζεη ηελ
χπαξμε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ.
Γξάζεηο ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο – Πνιηηηζηηθνύ Οξγαληζκνύ ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο.
Ζ Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε - Πνιηηηζηηθφο Οξγαληζκφο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή
εκθάληζεο ηεο παλδεκίαο, αλαπξνζάξκνζε ην πιάλν ηεο δνπιεηάο ηνπ, βάδνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα ηελ
πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηφλ, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ
δνθηκαδφκελνπ ιανχ, παίξλνληαο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα ηνλψζνπλ ην εζηθφ ηνπ θαη ζα ηνλ ελζαξξχλνπλ ζε
απηέο ηηο ζηηγκέο θφβνπ θαη αλαζθάιεηαο.
πγθεθξηκέλα:
- Πάξζεθαλ ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε φιεο ηηο δνκέο θαη
δηεπθνιχλζεθαλ νη εξγαδφκελνη πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο.
- Απφ ηηο 05/03 έθιεηζε γηα ην θνηλφ ε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε, αλεζηάιε ε ιεηηνπξγία ηνπ ρνξεπηηθνχ
ηκήκαηνο, ηνπ Γεκνηηθνχ Χδείνπ θαη ηνπ Δηθαζηηθνχ Δξγαζηεξίνπ θαη αλαβιήζεθαλ φιεο νη
πξνγξακκαηηζκέλεο εθδειψζεηο, δηαζθαιίδνληαο φηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε λέεο εκεξνκελίεο.
- ηηο 08/03 εζηάιε επηζηνιή ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, κε θνηλνπνίεζε
ζηελ ΚΔΓΔ, γηα ην δήηεκα ησλ εξγαδνκέλσλ εηθαζηηθψλ θαη κνπζηθψλ κε ζχκβαζε Ηδησηηθνχ
Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΗΓΟΥ) ζηνλ Πνιηηηζηηθφ Οξγαληζκφ, γηα λα δηαζθαιηζηεί ε
απνδεκίσζε ηνπο ηελ πεξίνδν πνπ είλαη θιεηζηέο νη δνκέο.
- ηηο 02/04 δηαηέζεθαλ δσξεάλ ζην θνηλφ ζε ςεθηαθή κνξθή φια ηα ιεπθψκαηα πνπ είραλ εθδνζεί
απφ ηηο εθζέζεηο πνπ έρεη θηινμελήζεη ε δεκνηηθή Βηβιηνζήθε – Πηλαθνζήθε.
- ηηο 09/04 εζηάιε επηζηνιή ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, γηα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαιιηηερλψλ θαη λα παξζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπο.
- ηηο 09/04 αλαθνηλψζεθε απφ ηε Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε ε δηεμαγσγή δηαδηθηπαθήο - ςεθηαθήο
έθζεζεο εηθαζηηθψλ θαη ην ζρεηηθφ θάιεζκα ζπκκεηνρήο ζε Παηξηλνχο θαιιηηέρλεο.
- ηηο 11/04 δηαηέζεθε απφ ηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε δσξεάλ κηα κεγάιε ιίζηα δηεπζχλζεσλ
ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, ηα νπνία αθνξνχλ ζε ειεθηξνληθά βηβιία, επηζηεκνληθά θαη ινγνηερληθά
πεξηνδηθά, νκηινχληα βηβιία, αθεγήζεηο ζπγγξαθέσλ, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη πνιιά άιια.
- ηηο 13/04 παξαδφζεθε απφ ηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε έλαο κεγάινο αξηζκφο βηβιίσλ ζηνλ
Κνηλσληθφ Οξγαληζκφ, ηα νπνία δηαλεκήζεθαλ ζε νηθνγέλεηεο πνπ ζηεξίδνληαη κε ηξφθηκα.
- ηηο 16/04 απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ πιεξψζεθαλ νη σξνκίζζηνη θαζεγεηέο κε ζρέζε
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε αληίηηκν, ρσξίο λα εηζπξαρζνχλ δίδαθηξα απφ ηνπο καζεηέο γηα ην
δηάζηεκα πνπ δηαθφπεθαλ ηα καζήκαηα.
- ηηο 24/04 νινθιεξψζεθε ην έξγν «Φεθηνπνίεζε πιινγψλ Γεµνηηθήο Βηβιηνζήθεο Παηξψλ» πνπ
μεθίλεζε ην επηέκβξην ηνπ 2019 θαη δηαηέζεθε ζην θνηλφ ην πεξηερφκελφ ηνπ.
- Αμηνπνηήζεθαλ νη εξγαδφκελνη εηθαζηηθνί ζηνλ Κνηλσληθφ Οξγαληζκφ θαη ήδε επηκεινχληαη ηεο
δηαθφζκεζεο ηνπ λένπ μελψλα αζηέγσλ κε πίλαθεο δσγξαθηθήο θαη άιια έξγα ηέρλεο.
- Απηή ηελ εβδνκάδα ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν εηθνληθή πεξηήγεζε ηεο έθζεζεο πνπ θηινμελείηαη
ζηε Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε «Εηδή Μαθξή – Ζ Διιάδα ηεο», ε νπνία δελ πξφιαβε λα αλνίμεη ζην
θνηλφ ιφγσ ηεο παλδεκίαο.
- Σα κνπζηθά ζχλνια ηνπ Γεκνηηθνχ Χδείνπ Παηξψλ πξνεηνηκάδνπλ κε αζθάιεηα θαη ζε ζπλεξγαζία
κε θνξείο ηεο πφιεο κηθξέο ζπλαπιίεο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη γηα ηνπο αλζξψπνπο ηεο πξψηεο
γξακκήο.
- Σν ακέζσο επφκελν δηάζηεκα ζα αλαξηεζνχλ δσξεάλ ζην δηαδίθηπν ερνγξαθεκέλεο ζπλαπιίεο ησλ
ζπλφισλ ηνπ Γεκνηηθνχ Χδείνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.
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Σν ώκα άθνπζε ηνλ αξκόδην εηζεγεηή – Αληηδήκαξρν θαη ηελ εηζήγεζή ηνπ σο
θάησζη:
«Χο Γεκνηηθή Αξρή είλαη γλσζηφ φηη δηεθδηθνχκε ηελ πιήξε θαη επαξθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
Σνπηθήο Γηνίθεζεο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ ησλ Γήκσλ, ζηελ
θαηεχζπλζε ηθαλνπνίεζεο ησλ ιατθψλ αλαγθψλ.
Οη θπξίαξρεο πνιηηηθέο φκσο πνπ εθαξκφδνληαη δηαρξνληθά, ζχκθσλα κε ηνπο αζηηθνχο λφκνπο ησλ
εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ, ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο δειαδή, είλαη ζε αληίζεηε θαηεχζπλζε απφ ηε ζέζε καο
απηή, ζην δφγκα φηη ε θάζε ππεξεζία πνπ πξνζθέξεηαη ζην ιαφ πξέπεη λα πιεξψλεηαη απφ απηφλ σο
αληαπνδνηηθή, παξά ηνπ φηη ηελ έρεη πξνπιεξψζεη πνιιαπιάζηα κε άκεζε θαη έκκεζε ιεζηξηθή
θνξνιφγεζε.
ηφρνο καο είλαη ε θαηάξγεζε θάζε είδνπο ηειψλ θαη θφξσλ γηα ππεξεζίεο παξερφκελεο πξνο ην
ιαφ, φπσο ζε πγεία, πξφλνηα, παηδεία, αζιεηηζκφ, πνιηηηζκφ, αγσγή πξνζρνιηθήο ειηθίαο, θαιιηηερληθήο
παηδείαο. Απηφο ν ζηφρνο καο ζπλδπάδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο πάιεο γηα αλαηξνπή ησλ ζπζρεηηζκψλ
δχλακεο ζε θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν.
Σαπηφρξνλα, κε ηηο ζέζεηο καο απηέο θαη ηνπο ζηφρνπο γηα ηνπο νπνίνπο αγσληδφκαζηε, δηεθδηθνχκε
ηελ πιήξε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ Γήκσλ θαη ηελ επηζηξνθή ησλ παξαθξαηεζέλησλ ζεζκνζεηεζέλησλ
πφξσλ, πνπ κε λφκνπο έρνπλ ςεθηζηεί γηα ηελ Σνπηθή Γηνίθεζε θαη πνπ νδεγνχλ, κε βάζε ηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2020, ελψ νη Γήκνη ζα έπξεπε λα ιάβνπλ 6 δηο 857 εθαη. επξψ, λα ιακβάλνπλ 1 δηο 857
εθαη. επξψ, δειαδή 4 δηο 205 εθαη. επξψ ιηγφηεξα, ηα νπνία δελ «πάλε ζηε ζάιαζζα», αιιά εληζρύνπλ
«επελδπηηθά» κνλνπώιηα θαη ην ηξαπεδηθό θεθάιαην, πνπ ιεειάηεζαλ θαη ιεειαηνύλ ην ιαό καο.
ηε ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηηο αξρέο Γεθέκβξε ηνπ 2019 γηα ηα αληαπνδνηηθά ηέιε
ηνπ 2020, είρακε αλαθέξεη φηη «ζην βαζκφ πνπ πεξλάεη απφ ην ρέξη καο θαη κέζα ζε απηφ ην ηνπίν ηεο
ππνρξεκαηνδφηεζεο, θάλνπκε φηη κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε ηε ιατθή νηθνγέλεηα θαη ηνπο κηθξνκεζαίνπο
επαγγεικαηίεο πνπ πιήηηνληαη απφ ηηο πνιηηηθέο ησλ κλεκνλίσλ, πνπ ε θάζε θπβέξλεζε πινπνηεί». Βεβαίσο,
δελ είλαη κφλν ηα κλεκφληα, αιιά θαη φιν ην αληηιατθφ νπινζηάζην πνπ άθεζαλ πίζσ ηνπο θαη πνπ επίζεο ε
θάζε θπβέξλεζε πινπνηεί.
ε απηή ηε θξίζηκε φκσο πεξίνδν, ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ, ε θαηάζηαζε γηα ην ιαφ καο
έρεη επηδεηλσζεί. ηε ζπλέρεηα ηεο επίζεζεο πνπ δέρηεθε απφ ηελ θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκηθή θξίζε, ε
παλδεκία ηνπ θνξσλντνχ δξα σο θαηαιχηεο ζηελ χθεζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο, ε νπνία ζα
νδεγήζεη ζε αθφκε κεγαιχηεξε επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ.
Δίλαη απαξαίηεην λα δπλακψζεη ε πάιε, ε νξγάλσζε ηνπ θηλήκαηνο θαη ε δηεθδίθεζε, γηα λα κελ
πιεξψζεη μαλά ν ιαφο θαη απηή ηελ θξίζε. Γηα λα κελ κείλνπλ ηα «έθηαθηα» αληηιατθά κέηξα, πνπ ζηφρν
έρνπλ λα κείλνπλ θαη λα αλαηξέςνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη εηζνδήκαηα. Έηζη
εθαξκφζηεθαλ θαη ηα κέηξα «έθηαθησλ ζπλζεθψλ» κε ηα κλεκφληα απφ φιεο ηεο θπβεξλήζεηο θαη έρνπλ
γίλεη πιένλ κφληκα. «Αγθάιηαζαλ» εξγαδφκελνπο, ζπληαμηνχρνπο, απηναπαζρνινχκελνπο, αγξφηεο,
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, επαγγεικαηίεο θαη εκπφξνπο, πνπ ήδε έδηλαλ κάρε γηα ηελ επηβίσζε ηνπο θαη
ηψξα κε ηελ παλδεκία δέρνληαη ην ηειεησηηθφ ρηχπεκα.
ε ζπλέρεηα, ινηπφλ, φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ Πνιηηηθή Δηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ, παίξλνπκε κία
ζεηξά κέηξσλ αλαθνχθηζεο.
πγθεθξηκέλα πξνηείλνπκε:
1) Σελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ νηθηαθνχ ζπληειεζηή ηνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο ζε θαζαξηφηεηα θαη
ειεθηξνθσηηζκφ απφ 1,50 πνπ είλαη ζήκεξα ζε 1,20 θαη απφ 0,90 πνπ είλαη ζήκεξα ζε 0,81.
Ήδε είρακε πξνβεί κέρξη ζήκεξα ζε πξνεγνχκελεο κεηψζεηο απφ 1,95 πνπ ήηαλ ν ζπληειεζηήο ην 2014
φηαλ αλαιάβακε ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ ζε 1,70 θαη ζε 1,50 αληίζηνηρα.
Δίκαζηε ν κνλαδηθόο Γήκνο ζηελ Διιάδα, πνπ κε βάζε ηελ έθηαζή ηνπ, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη
ζεκαληηθό θόζηνο ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ, έρνπκε ηνπο ρακειόηεξνπο
ζπληειεζηέο ηνπ ηέινπο απηνύ.
2) Σελ απαιιαγή ελνηθίσλ γηα αθίλεηα θαη θαηαζηήκαηα πνπ έρεη εθκηζζψζεη ν Γήκνο, γηα φζν ρξνληθφ
δηάζηεκα έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηνπο, ιφγσ ησλ κέηξσλ θαηά ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ.
3) Σελ απαιιαγή ελνηθίσλ γηα θπιηθεία ζηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα θαη γηα θπιηθεία θνηκεηεξίσλ, θαζψο
θαη Γεκνηηθψλ γεπέδσλ, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηνπο, ιφγσ ησλ κέηξσλ
θαηά ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ.
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εκεηψλνπκε εδψ φηη νη ζρεηηθέο Κ.Τ.Α αλαθέξνπλ κφλν κείσζε ελνηθίσλ θαηά 40% ζε εθκηζζσκέλα
αθίλεηα ησλ Γήκσλ θαη φρη απαιιαγή ελνηθίσλ, ελψ γηα ηα θπιηθεία αλαζηνιή ηεο θαηαβνιήο ηνπ
ελνηθίνπ γηα ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα θαη φρη απαιιαγή απηψλ, ελώ εκείο πξνηείλνπκε ηελ πιήξε
απαιιαγή όισλ απηώλ ησλ ελνηθίσλ γηα ην δηάζηεκα απηό.
4) α) Σελ απαιιαγή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζπληειεζηή 3,40 – 1,80 – 1,20 –
0,9, θαζψο θαη ησλ μελνδνρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ζπληειεζηή 4,5 θαη έρεη απαγνξεπηεί ε ιεηηνπξγία
ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή ΚΤΑ, απφ ην αληαπνδνηηθφ ηέινο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ,
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηζρχεη ε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ ππφςε επηρεηξήζεσλ ιφγσ θνξσλντνχ.
β) Σελ απαιιαγή απφ ηα ηέιε παξαρσξεκέλσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (ηέινο θαηάιεςεο
ηξαπεδνθαζηζκάησλ), γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηνπο, ιφγσ ησλ κέηξσλ
απνηξνπήο ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ, θαζψο θαη
γ) Απφ ην ηέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ θαηαζηεκάησλ 0,5%.
δ) Απφ ην ηέινο δηακνλήο παξεπηδεκνχλησλ 0,5%.
ε) Απφ ην ηέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο – δσληαλήο κνπζηθήο 5%.
Οη πεξηπηψζεηο γ, δ θαη ε ηζρχνπλ, επίζεο, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχεη ε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ
ππφςε επηρεηξήζεσλ, ιφγσ ησλ κέηξσλ θαηά ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ.
εκεηψλνπκε φηη ηηο απαιιαγέο απφ ηα ελνίθηα ησλ θπιηθείσλ ησλ ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ πνπ
αλαθέξακε, ζα ηηο πινπνηήζνπλ νη ζρνιηθέο επηηξνπέο, νη νπνίεο είλαη θαη θαζ΄ χιελ αξκφδηεο.
Δπηπιένλ, νη ζπνπδαζηέο θαη νη καζεηέο ησλ πνιηηηζηηθψλ δνκψλ ησλ Οξγαληζκψλ ηνπ Γήκνπ, δελ
ζα θαηαβάιινπλ ηε ζπκβνιηθή ζπκκεηνρή ηνπο γηα ην δηάζηεκα πνπ έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηνπο.
Αληίζηνηρα, ζα γίλεη απαιιαγή ησλ ηξνθείσλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη ζην Γεκνηηθφ
Βξεθνθνκείν.
Παξάιιεια ζπλερίδνπκε θαη γηα ην έηνο 2020 ηηο κεηώζεηο ζε πνζνζηό 50%, αιιά θαη
απαιιαγέο θαηά 100% ησλ «εππαζώλ νκάδσλ» από ηα αληαπνδνηηθά ηέιε, ρσξίο λέα αίηεζε ηνπο γηα
ην 2020.
Νέα αίηεζε ππνβάιινπλ κόλν νη άλεξγνη θαη νη δηθαηνύρνη ΚΔΑ, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνύλ
ζηηο απαιιαγέο όζνη θαζίζηαηαη εληόο ηνπ 2020 άλεξγνη θαη λένη δηθαηνύρνη ΚΔΑ.
Πξφθεηηαη γηα 12 θαηεγνξίεο ζπλδεκνηψλ καο, φπσο άλεξγνη, άπνξνη, πνιχηεθλνη, ηξίηεθλνη,
ΑΜΔΑ, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, δηθαηνχρνη ΚΔΑ θιπ., πνπ έρνπκε απαιιάμεη απφ ηέιε θαη πνπ φινη
γλσξίδνπκε, κε ηηο απνθάζεηο πνπ έρνπκε ιάβεη ζηα Γ.. απφ ην 2014 κέρξη ζήκεξα.
Γλσξίδνπκε, φπσο αλέθεξε θαη ν Γήκαξρνο, ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο απηψλ ησλ ζπλεηδεηψλ
επηινγψλ θαη ην γεγνλφο φηη πξέπεη λα δηεθδηθήζνπκε έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ θπβέξλεζε.
Θα ππνρξεσζνχκε ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ καο ζε ζρέζε κε δαπάλεο πνπ έρνπκε
πξνγξακκαηίζεη, δηαθπιάζζνληαο ηε κηζζνδνζία ησλ εξγαδνκέλσλ καο θαη ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ.
Έρνπκε ππ’ φςε θαη ηηο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε ησλ Τπεξεζηψλ
θαζαξηφηεηαο ηεο Ξεξφιαθαο. Με πείζκα ζα δηεθδηθήζνπκε ηα θνλδχιηα πνπ απαηηνχληαη, γηα λα
ρξεκαηνδνηεζνχλ ηα έξγα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Σνπηθφ ρέδην καο γηα ηελ Γηαρείξηζε Απνβιήησλ θαη
λα κελ αλαηξαπεί ν ζρεδηαζκφο πνπ έρνπκε θάλεη γηα λα θχγνπκε απφ ηελ Ξεξφιαθα.
Βεβαίσο, δελ είλαη κφλν απηέο νη ππνρξεψζεηο καο, δηφηη έρνπκε θαη απνπιεξσκέο δαλείσλ πνπ νη
πξνεγνχκελεο Γεκνηηθέο Αξρέο είραλ πάξεη (πιελ ηνπ θ. Γεκαξά φπσο έρνπκε πεη) θαη πιεξψλνπκε εκείο.
Παξαιάβακε δάλεηα ζηελ αξρή ηεο ζεηείαο καο ηελ 1ε επηέκβξε 2014 χςνπο 21 εθαη. 123 ρηιηάδεο επξψ
θαη ζηηο 31/12/19 ηα έρνπκε θηάζεη ζηα 10 εθαη. 500 ρηιηάδεο επξψ, έρνληαο απνπιεξψζεη πάλσ απφ ην 50%
απηψλ. Παξαιάβακε φκσο θαη δάλεηα χςνπο 2 εθαη. 800 ρηιηάδσλ επξψ αθφκα θαη απφ αληαπνδνηηθέο
Τπεξεζίεο, ηηο νπνίεο πιήξσλε ν ιαφο κε ηα αληαπνδνηηθά ηέιε, ηα νπνία θαη απηά απνπιεξψλνπκε.
Θα εμεηάζνπκε θαη ην αλ καο ζπκθέξεη ε πηζαλή αλαζηνιή δφζεσλ ησλ δαλεηαθψλ καο
ππνρξεψζεσλ, κε ηξφπν πνπ λα κελ επηβαξπλζεί ν Γήκνο καο νχηε κε έλα επξψ πξνζαχμεζε.
πλερίδνπκε κέζα ζην ιατθφ κεηεξίδη πνπ έρνπκε επηιέμεη, γηαηί ην ζχλζεκα καο είλαη «πξώηα νη
ιατθέο αλάγθεο» θαη ελ κέζσ απηήο ηεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο. Δίκαζηε δίπια ζην ιαφ θαη ελάληηα ζε φζα
βηψλεη θαη απφ ηα νπνία απεηιείηαη.
Ζ πξνζηαζία ηεο πγείαο, ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ ιανύ
καο όκσο, απαηηεί ηε ιήςε ζπλνιηθήο δέζκεο κέηξσλ από ηελ θπβέξλεζε πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή.
Γη’ απηό θαη δηεθδηθνύκε:

Σε κνληκνπνίεζε ησλ επηθνπξηθψλ θαη φισλ ησλ ζπκβαζηνχρσλ, ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. Με
πξφζιεςε φινπ ηνπ αλαγθαίνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ, γηαηξψλ, λνζειεπηψλ θαη ινηπνχ πγεηνλνκηθνχ
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πξνζσπηθνχ. Να παξζνχλ κέηξα θαη λα εμαζθαιηζηνχλ ηα κέζα πξνζηαζίαο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ
πγεηνλνκηθψλ, κε ηαπηφρξνλε έληαμή ηνπο ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα.

Να δηαηεζνχλ ζηνλ πιεζπζκφ θαη ηδηαίηεξα ζηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα θαη ηνπο καζεηέο, δσξεάλ
θαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θξάηνπο, φια ηα ελδεηθλπφκελα πιηθά πξνθχιαμεο (κάζθεο, ζαπνχληα,
αιθννινχρα αληηζεπηηθά θιπ).

Να επαλαιεηηνπξγήζεη ην Ννζνθνκείνπ Ννζεκάησλ Θψξαθνο θαη ην 409. Να ιεηηνπξγήζνπλ ζε
24σξε βάζε νη κνλάδεο ηνπ Αγίνπ Αιεμίνπ θαη ηνπ Νφηηνπ Σνκέα, κε ηαπηφρξνλε επίιπζε φισλ ησλ
πξνβιεκάησλ πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη ζηειέρσζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ.

Να δνζεί απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γελλαία επηρνξήγεζε ζηνπο Γήκνπο, έηζη ψζηε λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο νμπκέλεο ιατθέο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ ηνπο.

Να επηζηξαθνχλ νη παξαθξαηεζέληεο απφ ην ιαφ θφξνη, νη φπνηνη είλαη ζεζκνζεηεκέλνη πφξνη γηα
ηνπο Γήκνπο.

Να λνκνζεηήζεη ε θπβέξλεζε, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηαγξαθή ρξεψλ πξνο ηνπο Γήκνπο, κε
επζχλε ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ, γηα φινπο φζνπο απνδεδεηγκέλα έρνπλ νηθνλνκηθή αδπλακία λα
αληαπνθξηζνχλ. Να κπνξνχλ πεξηπησζηνινγηθά λα απαιιάζζνληαη απφ ρξέε νη καθξνρξφληα άλεξγνη, νη
εληαγκέλνη ζην ΚΔΑ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζε θάζε Γήκν, ηα άηνκα κε αλαπεξία, νη
πνιχηεθλνη, νη ηξίηεθλνη, νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θιπ.

Να ζηακαηήζνπλ νη δηαθνπέο ξεχκαηνο φζσλ απνδεδεηγκέλα αδπλαηνχλ λα πιεξψζνπλ ηνπο
ινγαξηαζκνχο ησλ εηαηξεηψλ παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

Να απαγνξεπηνχλ νη απνιχζεηο, νη ηξνπνπνηήζεηο ζπκβάζεσλ εξγαζίαο επί ην δπζκελέζηεξν.

Να παξζνχλ κέηξα ζηήξημεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγαδφκελσλ ζε απηέο.
Άκεζε θαηαβνιή ησλ 800€ ζηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο.

Να κε γίλνπλ κεηψζεηο κηζζψλ ησλ εξγαδφκελσλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ.

Να λνκνζεηεζεί ην δψξν Πάζρα, Υξηζηνπγέλλσλ θαη ην επίδνκα άδεηαο (13νο - 14νο κηζζφο) γηα
εξγαδφκελνπο θαη ζπληαμηνχρνπο.

Μνληκνπνίεζε ηώξα φισλ φζσλ εξγάδνληαη κε πξνγξάκκαηα ζηηο θνηλσληθέο δνκέο ησλ Γήκσλ
(Βνήζεηα ζην πίηη, Κέληξα Κνηλφηεηαο, Γεκνηηθνί, Βξεθνλεπηαθνί θαη Παηδηθνί ηαζκνί, Κέληξα
Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο, ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο).

Πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ ζε κφληκεο ζέζεηο εξγαζίαο.

Να πξνζιεθζνχλ νη ζρνιηθνί ηξνρνλφκνη σο πξνζσπηθφ ζρνιείσλ.

Πιήξε θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ εξγαδφκελσλ ΗΓΟΥ κε δηάθνξεο ζπκβάζεηο ζηνλ Γήκν θαη ηα
Ννκηθά ηνπ Πξφζσπα, θαζ’ φιν ην δηάζηεκα ηεο αλαγθαζηηθήο παχζεο ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ ζηηο νπνίεο
εξγάδνληαη.

Να κεησζεί ν Φ.Π.Α. ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα.

Ο Γήκνο θαη ε ΓΔΤΑΠ λα εληαρζνχλ ζην ηηκνιφγην κεγάινπ θαηαλαισηή ηεο ΓΔΖ.
Ζ νξγάλσζε ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, ε θνηλσληθή δπλακηθή ηνπ θαη θηλεηνπνίεζε, απνηεινχλ ηνλ
θξίζηκν παξάγνληα φρη κφλν θαη απηή ηελ θξίζε λα κελ ηελ πιεξψζεη ν ιαφο, αιιά λα έρνπκε θαη ζεηηθέο
εμειίμεηο γηα ηελ πφιε καο θαη ηε ρψξα καο.

Σν ώκα άθνπζε επίζεο ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ,
εθπξνζψπνπο ηνπ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ Παηξψλ, ηνπ ΟΔΒΔΝΑ θαη ηνπο ινηπνχο
νκηιεηέο – δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ηεο αλαιπηηθήο ζπδήηεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ
νπνία αθνχζηεθαλ φιεο νη πξνηάζεηο, επηζεκάλζεηο, παξαηεξήζεηο ησλ κειψλ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηε δηεπθξίληζε φηη ελ ησ κεηαμχ πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε ν θ.
Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, ελψ απνρψξεζαλ νη θ.θ. Νηθνιάνπ Αλδξέαο, Νηθνιφπνπινο
Νηθφιανο θαη Νηξίληαο Θεφδσξνο, επί ηεο ςεθνθνξίαο:
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Δπί ηεο αξηζ. 231/2020 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, όπσο απηή
ζπκπιεξώζεθε κε ηελ πξόηαζε ηνπ εθπξνζώπνπ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο
παξάηαμεο «Πξσηεύνπζα μαλά» θ. Φσηίνπ Γεκαθόπνπινπ θαη κεηά ηελ αξηζ. 4908/294-2020 εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο Πξνζόδσλ θαη ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή –
Αληηδεκάξρνπ πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην, επί ηεο πξνηάζεσο ηνπ θ. Φ.
Γεκαθόπνπινπ:
Σα παξφληα κέιε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, ήηνη νη θ.θ. Μειάο Παλαγηψηεο,
Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο, Αλαζηαζίνπ Μηραήι, Αζπξάγθαζνο Νηθφιανο, Καηζαθνχιεο
Δπάγγεινο, Κνξδάο Υξήζηνο, Πεηξφπνπινο Παλαγηψηεο, Πιέζζαο Γηνλχζηνο, ακνχξε Βαγελά Αθξηβή, Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία, Αζπξνχιηα νθία, Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία,
Γθέζηα Δηξήλε, Κνπξή Ήξα - Δηξήλε, Μαγηάθεο Γεψξγηνο, Μνδέο Αζαλάζηνο, Νηάξνπ
Μαξία, Παπαληθήηαο Αλδξέαο, Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο, Σνπιγαξίδεο Θεφδσξνο ςήθηζαλ
«ππέξ», (ζχλνιν 20)
Οη θ.θ. Αιεμφπνπινο Γξεγφξηνο, Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, Καπθάο Γεψξγηνο,
νισκνχ
Καηεξίλα,
Μνίξαιεο
Νηθφιανο,
Αζαλαζφπνπινο
Αζαλάζηνο,
Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ, Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, Παπαδεκάηνο Νηθφιανο, Ξπιηάο
Θεφδσξνο, βφιεο Κσλζηαληίλνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο, Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, Φσκάο
Πέηξνο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, Γνχξνο Αζαλάζηνο, Βνξίζεο Γηνλχζηνο, Σδαλάθνο
Νηθφιανο, Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο, Παηνχραο Υξήζηνο θαη Κνπλάβεο Αληψληνο
(ζχλνιν 21) ςήθηζαλ «ππέξ», κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηα
αλαιπηηθά πξαθηηθά.
Οη θ.θ. Ρψξνο Γεψξγηνο, Σζηκπνχθεο Ησάλλεο θαη Γξεγφξεο Ζιίαο, δήισζαλ
«απνρή».
εκεηώλεηαη όηη γηα ηα κέηξα ειάθξπλζεο ησλ δεκνηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλνηνχ, ελεκεξψζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ
Κνηλνηήησλ. Σνπνζεηήζεθαλ «ππέξ» κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, νη Πξφεδξνη ησλ
Κνηλνηήησλ Αξθηηθνχ, Ννηίνπ, Αλαηνιηθνχ, Κεληξηθνχ, Αγίνπ Βαζηιείνπ, Αθηαίνπ, Άλσ
Καζηξηηζίνπ, Αξαρσβηηίθσλ, Βξαρλείθσλ, Γξεπάλνπ, Διηθίζηξαο, Θέαο, Καιιηζέαο,
Κακηλίσλ, Μηληηινγιίνπ, Μνλνδελδξίνπ, Οβξπάο, Παξαιίαο, Πιαηαλίνπ, Ρνγηηίθσλ,
αξαβαιίνπ, ειιψλ, νπιίνπ, Σζνπθαιείθσλ, Φαζνπχξγνπ, Θεξηαλνχ, Κξπζηαιφβξπζεο
Μνίξαο θαη Πηηίηζαο.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4555/2018 κε ην
νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 3852/2010, ζχκθσλα κε ην νπνίν «αλ θάπνην
κέινο αξλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη σο παξόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κφλν
γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο, ηφζν ε άξλεζε ςήθνπ, φζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ
ππνινγίδνληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ςήθσλ», ην ώκα:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ:
1.
Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 1828/89 κε ηηο νπνίεο ηα ηέιε
θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ, ε επηβνιή ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
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άξζξνπ 21 θαη 22 ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/1958 θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1080/80,
ελνπνηήζεθαλ ζε εληαίν αληαπνδνηηθφ ηέινο πνπ επηβάιιεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
δαπαλψλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ θαζψο θαη θάζε άιιεο
δαπάλεο απφ παγίσο παξερφκελεο ζηνπο πνιίηεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο αληαπνδνηηθνχ
ραξαθηήξα.
2.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 25/75 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ηνλ Ν. 429/76 θαη ην Ν.
1080/80 ζρεηηθέο κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ηνπ ηέινπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηηο παξ. 4
ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2307/95, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο πξνβιέπνπλ φηη κε ηελ απφθαζε ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα νξίδεηαη δηαθνξεηηθφο ζπληειεζηήο γηα θάζε θαηεγνξία
ππφρξεσλ αλάινγα κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο.
3.
Σνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ηέινπο νη νπνίνη πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη
ζε ηέηνην χςνο ψζηε λα θαιχπηνληαη ππνρξεσηηθά νη ελ γέλεη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηεο
ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ, δειαδή νη απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ, ε πξνκήζεηα
θαη ζπληήξεζε
ησλ κέζσλ απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ έρεη ζρέζε κε
ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ ελ γέλεη βειηίσζε ή επέθηαζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.
4.
Σν ππ’ αξηζ. 4620/22-4-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο Αλαθχθισζεο θαη
Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ θαζψο θαη ην ππ’ αξηζ. 4606/22-4-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο
Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ- Ζ/Μ
5.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 6 ηνπ Ν. 4555/2018 ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη ζπληειεζηέο ηνπ
εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο θαζνξίδνληαη ζε γεληθνχο θαη εηδηθνχο. Οη γεληθνί
ζπληειεζηέο είλαη αλεμάξηεηνη κεηαμχ ηνπο, είλαη θαη’ ειάρηζην ηξείο (3) θαη
δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ ρξήζε (α. θαηνηθία, β. θνηλσθειείο, κε θεξδνζθνπηθνχο
θαη θηιαλζξσπηθνχο, γ. πάζεο θχζεσο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηα).
6.
Σελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ΦΔΚ 68/Α/20-3-2020, ζρεηηθά κε ηα
θαηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θνξσλντνχ.
7.
Σελ ΚΤΑ Γ1α/ΓΠ.νηθ.20035 (ΦΔΚ 987/Β/22-3-2020)
8.
Σελ αξηζ. 231/2020 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
9.
Σελ αξηζ.4908/29-4-2020 εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζφδσλ θαη ηνπ αξκφδηνπ
εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην,
10.
Σνλ θάησζη πίλαθα ζπληειεζηψλ φπσο απηφο ηζρχεη γηα ην 2020 κέρξη ζήκεξα.
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Γεκνηηθή ή Σνπηθή
Κνηλόηεηα

Πάηξα
Διηθίζηξα
Μνίξα
νύιη
Βξαρλαίηθα
Θεξηαλό
Κακίληα
Μνλνδέλδξη
Σζνπθαιαίηθα
Οβξπά
Θέα
Καιιηζέα
Κξήλε
Κξπζηα/βξπζε
Πεηξσηό
αξαβάιη
Παξαιία
Μηληηιόγιη
Ρνγίηηθα
Ρίν
Αγ. Βαζίιεηνο
Αθηαίνπ
Άλσ Καζηξίηζη
Αξαρσβίηηθα
Αξγπξά
Γξέπαλν
Κάησ Καζηξίηζη
Πηηίηζα
Πιαηάλη
ειιά
Ψαζόππξγνο

Γεληθόο ζπλη/ζηήο
θαηνηθίσλ

Ειδικός συντ/στής
κατοικιών

(ρψξνη θχξηαο ρξήζεο)

( χώροι βοηιητικθσ
χρθςησ, αποιθκεσ,
γκαράζ, ημιυπαίιριοι
χώροι, υπόγεια,
πυλωτέσ, κοινόχρηςτοι
χώροι, πιςίνεσ )

1,50
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
1,50
1,50
1,50
0,90
1,50
0,90
0,90
1,50
0,90
0,90
0,90
0,90

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην εγθξίλεη κέηξα ειάθξπλζεο δεκνηώλ γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ, σο θάησζη:
Α)
Απαιιαγή γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλέζηεηιαλ ιφγσ παλδεκίαο ηελ ιεηηνπξγία
ηνπο απφ :
15

ΑΔΑ: ΨΗΧΡΩΞΙ-4Γ1

1.
Σα Γεκνηηθά Σέιε (παξ. 1 αξζ 1 ηνπ Ν. 25/75) ζηνπο ινγαξηαζκνχο ξεχκαηνο ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ αλέζηεηιαλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ιφγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνπ, ζχκθσλα κε αληίζηνηρεο ΚΤΑ, ιφγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο
ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ θαη ζπγθεθξηκέλα απηψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηνπο Γεληθνχο
πληειεζηέο 3.40 , 1.8 , 1.20, 0.90 θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ηζρχζεη ε αλαζηνιή
ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ησλ μελνδνρείσλ πνπ εληάζζνληαη ζηνλ ζπληειεζηή 4,5 θαη έρεη
απαγνξεπηεί ε ιεηηνπξγία ηνπο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή
ΚΤΑ (ΦΔΚ 987/Β/12-3-2020)
2.
Σα ηέιε παξαρσξεκέλσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (ηέινο θαηάιεςεο
ηξαπεδνθαζηζκάησλ), γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηνπο ιφγσ ησλ
κέηξσλ απνηξνπήο ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ.
3.
Σν ηέινο δηακνλήο παξεπηδεκνχλησλ 0,5%.
4.
Σν ηέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο – δσληαλήο
κνπζηθήο 5%.
5.
Σν ηέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ θαηαζηεκάησλ 0,5%.
6.
Σα ελνίθηα ζε αθίλεηα θαη θαηαζηήκαηα πνπ έρεη εθκηζζψζεη ν Γήκνο γηα φζν
ρξνληθφ δηάζηεκα έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηνπο ιφγσ ησλ κέηξσλ θαηά ηεο εμάπισζεο
ηνπ θνξσλντνχ.
7.
Σα ελνίθηα απφ θπιηθεία θνηκεηεξίσλ, θαζψο & Γεκνηηθψλ γεπέδσλ γηα φζν
ρξνληθφ δηάζηεκα έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηνπο ιφγσ ησλ κέηξσλ θαηά ηεο εμάπισζεο
ηνπ θνξσλντνχ.
εκεηώλεηαη όηη ζα ππάξμνπλ θαη απαιιαγέο απφ ηα ελνίθηα ησλ θπιηθείσλ ησλ
ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχεη ε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηνπο,
ιφγσ ησλ κέηξσλ θαηά ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ. Σηο ππφςε απαιιαγέο ζα ηηο
πινπνηήζνπλ νη ρνιηθέο Δπηηξνπέο, νη νπνίεο είλαη θαζ’ χιελ αξκφδηεο.
Β.
Σελ αλαπξνζαξκνγή ησλ νηθηαθψλ ζπληειεζηψλ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ ζηηο δεκνηηθέο
ελφηεηεο θαη θνηλφηεηεο, φπσο αλαιχνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
Γεκνηηθή ή Σνπηθή
Κνηλόηεηα

Πάηξα
Διηθίζηξα
Μνίξα
νύιη
Βξαρλαίηθα
Θεξηαλό

Γεληθόο ζπλη/ζηήο
θαηνηθίσλ

Δηδηθόο ζπλη/ζηήο
θαηνηθηώλ

(ρψξνη θχξηαο ρξήζεο)

( ρψξνη βνεζεηηθήο
ρξήζεο, απνζήθεο,
γθαξάδ, εκηππαίζξηνη
ρψξνη, ππφγεηα,
ππισηέο, θνηλφρξεζηνη
ρψξνη, πηζίλεο )

1,20
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81

0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
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Κακίληα
Μνλνδέλδξη
Σζνπθαιαίηθα
Οβξπά
Θέα
Καιιηζέα
Κξήλε
Κξπζηα/βξπζε
Πεηξσηό
αξαβάιη
Παξαιία
Μηληηιόγιη
Ρνγίηηθα
Ρίν
Αγ. Βαζίιεηνο
Αθηαίνπ
Άλσ Καζηξίηζη
Αξαρσβίηηθα
Αξγπξά
Γξέπαλν
Κάησ Καζηξίηζη
Πηηίηζα
Πιαηάλη
ειιά
Ψαζόππξγνο

0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
1,20
1,20
1,20
0,81
1,20
0,81
0,81
1,20
0,81
0,81
0,81
0,81

0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81

Παξαηίζεληαη νη θάησζη Πίλαθεο:
Α. Πίλαθαο Δζόδσλ
Γεκνηηθή ή Σνπηθή
Κνηλόηεηα

Δίδνο

Άγην Βαζίιεην
Άγην Βαζίιεην
Αθηαίνπ (Βεξλαξδαηίθσλ)
Αθηαίνπ (Βεξλαξδαηίθσλ)
Άλσ Καζηξίηζη
Άλσ Καζηξίηζη
Αξαρνβίηηθα
Αξαρνβίηηθα
Αξγπξά
Αξγπξά
Βξαρλαίηθα
Βξαρλαίηθα
Γξέπαλν

ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ

Δκβαδό ΓΣ
163.393,86
7.832,70
88.463,78
3.293,10
37.872,90
1.800,00
60.999,21
1.917,00
14.400,00
360,00
126.000,00
7.200,00
27.900,00
17

Έζνδα κε
ζπλη/ζηέο ΓΣ
1,50 & 0,90
142.969,63
4.112,17
77.405,81
1.728,88
19.883,27
945,00
53.374,31
1.006,43
7.560,00
189,00
66.150,00
3.780,00
14.647,50

Έζνδα κε
ζπλη/ζηέο ΓΣ
1,20 & 0,81
114.375,70
3.700,95
61.924,65
1.555,99
17.894,95
850,50
42.699,45
905,78
6.804,00
170,10
59.535,00
3.402,00
13.182,75

Γηαθνξά
-28.593,93
-411,22
-15.481,16
-172,89
-1.988,33
-94,50
-10.674,86
-100,64
-756,00
-18,90
-6.615,00
-378,00
-1.464,75

ΑΔΑ: ΨΗΧΡΩΞΙ-4Γ1

Γξέπαλν
Διηθίζηξα
Διηθίζηξα
Θέα
Θέα
Θεξηαλφ
Θεξηαλφ
Καιιηζέα
Καιιηζέα
Κακίληα
Κακίληα
Κάησ Καζηξίηζη
Κάησ Καζηξίηζη
Κξήλε Παηξψλ
Κξήλε Παηξψλ
Κξπζηαιιφβξπζε
Κξπζηαιιφβξπζε
Μηληηιφγιη
Μηληηιφγιη
Μνίξα
Μνίξα
Μνλνδέλδξη
Μνλνδέλδξη
Οβξηά
Οβξηά
Παξαιία
Παξαιία
Πάηξα
Πάηξα
Πεηξσηφ
Πεηξσηφ
Πηηίηζα
Πηηίηζα
Πιαηάλη
Πιαηάλη
Ρίν (Αγίνπ Γεσξγίνπ Ρίνπ)
Ρίν (Αγίνπ Γεσξγίνπ Ρίνπ)
Ρνγίηηθα
Ρνγίηηθα
αξαβάιη
αξαβάιη
ειιά

ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ

1.350,00
74.151,00
4.500,00
27.000,00
1.440,00
9.000,00
450,00
36.000,00
1.350,00
38.700,00
1.350,00
42.818,56
2.700,00
59.400,00
3.150,00
1.356,46
90,00
99.900,00
3.600,00
3.870,00
90,00
28.800,00
990,00
225.900,00
6.750,00
198.000,00
3.780,00
6.356.403,25
121.500,00
18.900,00
810,00
2.700,00
90,00
34.200,00
3.150,00
220.919,05
8.100,00
57.600,00
1.350,00
170.100,00
5.490,00
13.500,00
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708,75
38.929,28
2.362,50
14.175,00
756,00
4.725,00
236,25
18.900,00
708,75
20.317,50
708,75
37.466,24
1.575,00
34.650,00
1.837,50
791,27
52,50
58.275,00
2.100,00
2.257,50
52,50
16.800,00
577,50
131.775,00
3.937,50
115.500,00
2.205,00
5.561.852,84
70.875,00
11.025,00
472,50
1.575,00
52,50
19.950,00
1.837,50
193.304,17
4.725,00
33.600,00
787,50
99.225,00
3.202,50
7.875,00

637,88
35.036,35
2.126,25
12.757,50
680,40
4.252,50
212,63
17.010,00
637,88
18.285,75
637,88
29.972,99
1.275,75
28.066,50
1.488,38
640,93
42,53
47.202,75
1.701,00
1.828,58
42,53
13.608,00
467,78
106.737,75
3.189,38
93.555,00
1.786,05
4.449.482,27
57.408,75
8.930,25
382,73
1.275,75
42,53
16.159,50
1.488,38
154.643,34
3.827,25
27.216,00
637,88
80.372,25
2.594,03
6.378,75

-70,88
-3.892,93
-236,25
-1.417,50
-75,60
-472,50
-23,63
-1.890,00
-70,88
-2.031,75
-70,88
-7.493,25
-299,25
-6.583,50
-349,13
-150,34
-9,97
-11.072,25
-399,00
-428,93
-9,97
-3.192,00
-109,73
-25.037,25
-748,13
-21.945,00
-418,95
-1.112.370,57
-13.466,25
-2.094,75
-89,78
-299,25
-9,97
-3.790,50
-349,13
-38.660,83
-897,75
-6.384,00
-149,63
-18.852,75
-608,48
-1.496,25
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ειιά
νχιη
νχιη
Σζνπθαιαίηθα
Σζνπθαιαίηθα
Φαζφππξγν
Φαζφππξγν
ΤΝΟΛΟ

ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ
ΚΣΗΜΑ
ΒΟΖΘ. ΥΧΡΟΗ

360,00
34.200,00
405,00
31.500,00
1.440,00
58.500,00
1.620,00

210,00
19.950,00
236,25
18.375,00
840,00
34.125,00
945,00

170,10
16.159,50
191,36
14.883,75
680,40
27.641,25
765,45

-39,90
-3.790,50
-44,89
-3.491,25
-159,60
-6.483,75
-179,55

6.991.173,04

5.622.214,13

-1.368.958,91

Β. Πίλαθαο ζπλνιηθώλ εμόδσλ ππεξεζίαο Καζαξηόηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνύ έηνπο 2020
ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ - ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ ΔΣΟΤ 2020

K.A.E.
20-7131.01101
20-6265.00103
20-6266.01100
20-6278.00100
20-6699.00003

20-6699.00004

20-7336.00001
20-7413.00103

20-7122.00100
20-7131.71101
20-7131.70103

20-7131.71102

20-7132.00102

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Πξνκήζεηα νρεκάησλ ,κεραλεκάησλ θαη
βνεζεη.Μεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 019-Αληαπνδνηηθά
Πξνκήζεηα θαηαζθεπή ειεθηξηθήο π2φξηαο -αληαπνδνηηθά
πληήξεζε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θαζαξηφηεηαο αληαπνδνηηθά
Φχιαθηξα ηεο πχιεο ηνπ ρψξνπ ΥΤΣΑ Ξεξφιαθα ΑραίαοΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ
ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο ησλ
πνιηηψλ γηα ζέκαηα αλαθχθισζεο θαη δηαρείξεζεο ησλ
απνξξηκκάησλ -αληαπνδ.Καζαξηφηεηα
Πξνκήζεηα ηξνθήο αδέζπνησλ δψσλ γηα ηελ πιήξσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο αληακνηβήο αλαθχθισζεο Γήκνπ Παηξέσλαληαπνδ. θαζαξηφηεηαο
Πεξίθξαμε ρψξνπ εγθαηαζηάζεσλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Σ.Π.- ίδηνη πφξνη
Μειέηε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ
Αγνξά αθηλήηνπ γηα εγθαηαζηάζεηο ππεξεζηψλ
θαζαξηφηεηαο - ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ
Πξνκήζεηα νρεκάησλ , κεραλεκάησλ θαη βνεζεηηθνχ
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (Β & Γ ΦΆΖ) -2019 ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ
Πξνκήζεηα θνξεηνχ-ξπκνπιθνχκελνπ πιπζηηθνχ
κερζλήκαηνο, κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ-θάδσλπεδνδξνκίσλ (Β & Γ ΦΑΖ) - 2019 - ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ
Πξνκήζεηα θνξεηνχ ξπκνπιθνχκελνπ πιπζηηθνχ
κεραλήκαηνο κεραλνι. Δμνπι.- θάδσλ - πεδνδξνκίσλ (Β &
Γ ΦΆΖ) 2019 - ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ
Πξνκήζεηα γεξαλνχ θαιαζνθφξνπ -Αληαπνδνηηθα
ΤΝΟΛΟ
19

ΠΟΑ €
-114.989,34
-15.000,00
-4.000,00
-29.200,00
-20.000,00

-10.000,00

-10.000,00
-8.610,00

-629.644,80
-315.519,09

-24.800,00

-24.800,00

-200.000,00
--1.406.563,23 €

ΑΔΑ: ΨΗΧΡΩΞΙ-4Γ1

Ζ παξνύζα απόθαζε ζα απνζηαιεί γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ηνλίνπ.

Ο Πξόεδξνο

Ο Γξακκαηεύσλ

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ

ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΗΚΖΣΑ

20

ζηελ

