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ΓΕΡΑΚΑΣ, 16/03/2020

ΠΡΟΣ: Μέλη Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης
                                                           

ΘΕΜΑ: Απάντηση στις  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  8664,8665,  8663/  16-3-2020
επιστολές  των  κκ.  Παν.  Μερτύρη,  Ειρ.  Κουνενάκη και
Σπυρ.Κωνσταντά με κοινό θέμα τις προτάσεις τους για την προστασία και
την  οικονομική  ανακούφιση  εργαζομένων,  επαγγελματιών  και  δημοτών
από την διάδοση του κορονοϊού (COVID-19)

Αξιότιμοι κες & κοι Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων, 

Αξιότιμοι κες & κοι Συνάδελφοι, 

Όπως γνωρίζετε,  την Κυριακή 15 Μαρτίου σε έκτακτη δια περιφοράς

συνεδρίαση του τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο,  όσο και  τα Διοικητικά

Συμβούλια  των  Νομικών  Προσώπων  του  Δήμου  Παλλήνης  έλαβαν

ΟΜΟΦΩΝΑ  σημαντικές  αποφάσεις  για  την  αντιμετώπιση  της

εξάπλωσης  του κορονοϊού,  την  αντιμετώπιση  της  κρίσης  Δημόσιας

Υγείας και την οικονομική ελάφρυνση των δημοτών και των κατοίκων

της πόλης μας από τις συνέπειες της επιδημίας.
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Με επιστολές τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον Πρόεδρο

του Δημοτικού Συμβουλίου, κ.  Κωνσταντίνο Σμέρο,  οι επικεφαλής των

Δημοτικών Παρατάξεων “Πόλεις για να Ζεις” και “Εμείς, η Πόλη Μας”

κ.κ.  Παναγιώτης  Μερτύρης και  Ειρήνη  Κουνενάκη αντίστοιχα,  καθώς

και ο Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης “Άλλη Πόλη”, κ.

Σπυρίδων  Κωνσταντάς,  οι  οποίες  είχαν  παρεμφερές  αντικείμενο  -για

αυτό και η από κοινού απάντηση- ζητούσαν από το Δημοτικό Συμβούλιο

να  πάρει  θέση  επί  των  προτάσεων  τους  οι  οποίες  αφορούν  στην

προστασία και την οικονομική ανακούφιση εργαζομένων, επαγγελματιών

και δημοτών από την διάδοση του κορονοϊού (COVID-19).

Συγκεκριμένα προτείνουν:

- “την αναστολή της υποχρέωσης καταβολής στο Δήμο Παλλήνης των

τελών που βαραίνουν τις τοπικές επιχειρήσεις (π.χ. δημοτικά τέλη, τέλη

χρήσης  κοινοχρήστων  χώρων  κλπ)  για  όσο  χρονικό  διάστημα

παραμένουν κλειστές λόγω του κορωνοϊού” (κ. Παν. Μερτύρης)

- “την αναστολή λειτουργίας των ΚΕΠ ( τουλάχιστον ενός εκ των ΚΕΠ

που λειτουργούν στο Δήμο Παλλήνης)” (κα Ειρ. Κουνενάκη)

-  “την  αναστολή  λειτουργίας  του  Κέντρου  Κοινότητας  Παλλήνης”

(κα Ειρ. Κουνενάκη)

-  “την  αναστολή  της  καταβολής  στο  Δήμο  των  πάσης  φύσεως

οικονομικών  υποχρεώσεων, των επιχειρήσεων που έχουν κλείσει και για

όσο διάστημα παραμένουν κλειστές” (κα Ειρ. Κουνενάκη)

- “τη δημιουργία ομάδας εθελοντών από την Κοινωνική Υπηρεσία του

Δήμου  Παλλήνης,  η  οποία  θα  λειτουργήσει,  για  την  κατ  οίκον

εξυπηρέτηση ευάλωτων ατόμων και ηλικιωμένων” (κα Ειρ. Κουνενάκη)

- “την πλήρη διαγραφή επί τρίμηνο όλων των οικονομικών υποχρεώσεων

των δημοτών στους παιδικούς σταθμούς, στα Αθλητικά και Πολιτιστικά

προγράμματα του Δήμου Παλλήνης και για όσο καιρό αυτά είναι κλειστά
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Και  όλων των  προγραμμάτων της  Δημοτικής  Επιχείρησης”  (κ.  Σπυρ.

Κωνσταντάς)

- “την πλήρη διαγραφή των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ σε καταστήματα και

επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα μέτρα κατά του ιού. Τα τέλη που θα

εισπραχθούν μέσω ΔΕΗ να επιστραφούν ως αχρεωστήτως εισπραχθεντα”

(κ. Σπυρ.  Κωνσταντάς)

 Σχετικά  με  την  διαδικασία,  που  τηρήθηκε   από  τον  Πρόεδρο  του

Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κων. Σμέρο για την δια περιφοράς συνεδρίαση

του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2020 διευκρινίζονται εκ

μέρους  του  τα  παρακάτω:   Η  προαναφερθείσα  5η  συνεδρίαση  του

Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης για το 2020 διεξήχθη σύμφωνα με τα

όσα προβλέπονται στο αρ. 10/παρ. 1 της Π.Ν.Π. 55/11-03-2020 για τις

συνεδριάσεις  κατεπείγοντος  χαρακτήρα  λόγω  της  ανάγκης  άμεσης

αντιμετώπισης της εξάπλωσης της επιδημιολογικής κρίσης, καθώς και τα

όσα  προβλέπονται  στα  αρ.  67/παρ.  5/ν.  3852/2010,  και  τα  όσα

προστέθηκαν σε αυτό με το αρ. 184/ν. 4635/2019.

 Στο πλαίσιο αυτό, αφού  έγινε  η  αναγκαία  ενημέρωση  για  τις  ήδη

ληφθείσες  αποφάσεις  της Διοίκησης  του  Δήμου  και  των  Δ.Σ των

Νομικών  του   Προσώπων,  τέθηκαν  σε  ψηφοφορία  μόνο  οι

συγκεκριμένες προτάσεις της Δημοτικής Αρχής και της Διοίκησης του

Δήμου  Παλλήνης,  οι  οποίες  κατόπιν  συζήτησης  στο  πλαίσιο  της  δια

περιφοράς  διαδικασίας  έγιναν  δεκτές  από  το  σύνολο  του  Δημοτικού

Συμβουλίου, και για τις οποίες ήδη ενημερώθηκε εγγράφως το σύνολο

του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  καθώς  και  τα  Κοινοτικά  Συμβούλια  του

Δήμου Παλλήνης.

 

Σχετικά  με  τις  άνω  προτάσεις,  που  κατέθεσαν  στη  συνέχεια  οι

προαναφερθέντες Δημοτικοί Σύμβουλοι σημειώνονται τα παρακάτω:
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-  Σχετικά με την πρόταση του  κ.  Σπυρ.  Κωνσταντά για  την «πλήρη

διαγραφή επί τρίμηνο όλων των οικονομικών υποχρεώσεων των δημοτών

στους παιδικούς σταθμούς, στα Αθλητικά και Πολιτιστικά προγράμματα

του Δήμου Παλλήνης και για όσο καιρό αυτά είναι κλειστά και όλων των

προγραμμάτων της Δημοτικής Επιχείρησης»: 

Επισημαίνουμε  ότι  τα  Διοικητικά  Συμβούλια  και  των  Νομικών

Προσώπων του Δήμου ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΛΑΒΕΙ ΟΜΟΦΩΝΕΣ αποφάσεις

για την απαλλαγή τόσο από τα τροφεία των  Παιδικών  Σταθμών , όσο

και  από  τις  αντίστοιχες  συνδρομές  των  αθλητικών  &  πολιτιστικών

προγραμμάτων.  Οι  σχετικές  αποφάσεις  έχουν  ήδη  τύχει   και  της

σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβούλιου.

- Σχετικά με την πρόταση της κας  Ειρ. Κουνενάκη για την «αναστολή

λειτουργίας των Κ.Ε.Π.»: 

Επισημαίνουμε  ότι  έχει  ΗΔΗ αποφασιστεί  η  λειτουργία  τους  ΜΟΝΟ

ΚΑΤΟΠΙΝ  ΡΑΝΤΕΒΟΥ,  σύμφωνα  και  με  την  σχετική  οδηγία  του

Υπουργείου Εσωτερικών.

- Σχετικά με την πρόταση της κας  Ειρ. Κουνενάκη για την «αναστολή

λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας»: 

Επισημαίνουμε  ότι  λόγω  των  σκοπών  του,  έχει  ΗΔΗ  αποφασιστεί  η

περιορισμένη λειτουργία του ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.

-  Σχετικά με την πρόταση της κας  Ειρ. Κουνενάκη για τη δημιουργία

Εθελοντικής Ομάδας: 

Επισημαίνουμε ότι  έχει ήδη ληφθεί ΚΑΘΕ ΜΕΡΙΜΝΑ για τη στήριξη

και  εξυπηρέτηση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
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- Σχετικά με την πρόταση των κ.κ. Παν. Μερτύρη και Ειρ. Κουνενάκη

για αναστολή της καταβολής στο Δήμο των πάσης φύσεως οικονομικών

υποχρεώσεων (Δημοτικά Τέλη κλπ), των επιχειρήσεων που έχουν κλείσει

και  για όσο διάστημα παραμένουν κλειστές:

Επισημαίνουμε ότι:

Α) Σχετικά με τα τέλη κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων που αφορά στα

καταστήματα εστίασης και ιδιαίτερα αυτά τα οποία λόγω των γενικών

απαγορεύσεων  δεν  χρησιμοποιούν  τα  τραπεζοκαθίσματα  τους,  το

Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί να λάβει τις σχετικές αποφάσεις αμέσως

μετά με την λήξη της περιόδου που ισχύουν τα μέτρα πρόληψης, οπότε

θα   καταστεί   εφικτός   ο   προσδιορισμός   τους   σύμφωνα   με   το

συνολικό  χρόνο  που  έκλεισαν  οι  αντίστοιχες  επιχειρήσεις.

Β) Σχετικά με το τέλος 0,5% (τέλος παρεπιδημούντων), που αφορά στα

καταστήματα εστίασης και ιδιαίτερα αυτά τα οποία λόγω των γενικών

απαγορεύσεων  δεν  χρησιμοποιούν  τα  τραπεζοκαθίσματα  τους,  το

Δημοτικό Συμβούλιο, θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις, αμέσως μετά  τη

λήξη  της  περιόδου  που  ισχύουν  τα  μέτρα  πρόληψης,   οπότε  και  θα

καταστεί  εφικτός ο προσδιορισμός τους   σύμφωνα  με  το  συνολικό

χρόνο  που  έκλεισαν  οι  αντίστοιχες  επιχειρήσεις. 

 

-   Σχετικά με την πρόταση του κ.  Σπυρ. Κωνσταντά για την «πλήρη

διαγραφή  επί  τρίμηνο  των  Δημοτικών  Τελών  σε  καταστήματα  και

επιχειρήσεις  που  επλήγησαν  από  τα  μέτρα.  Για  τα  τέλη  που  θα

εισπραχθούν  μέσω  ΔΕΗ  να  επιστραφούν  ως  αχρεωστήτως

εισπραχθέντα»: 

Επισημαίνουμε  ότι  οι  ανταποδοτικές  υπηρεσίες  συνεχίζουν  να

παρέχονται κανονικά στο σύνολο του Δήμου Παλλήνης.
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Ο Δήμος Παλλήνης, θέτοντας ως προτεραιότητα και έχοντας ως απόλυτο

στόχο την προστασία, την εξυπηρέτηση και  την  οικονομική  ελάφρυνση

των δημοτών του και των κατοίκων του για όλο το χρονικό διάστημα,

κατά το οποίο θα ισχύσουν τα έκτακτα μέτρα, έχει  ήδη  εξετάσει  και  θα

συνεχίσει   να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα που προκύπτουν βάσει  των

σχετικών με  την αντιμετώπιση της  επιδημιολογικής  κρίσης  εξελίξεων,

καθώς και των νομοθετικών ρυθμίσεων, που θα προβλεφθούν κατόπιν

κυβερνητικών ή κρατικών αποφάσεων.    

Για κάθε επιπλέον ενημέρωση  ή  διευκρίνιση, είμαστε στη διάθεση σας.

Με εκτίμηση, 

Αθανάσιος Ζούτσος
Δήμαρχος Παλλήνης

Συνημμένα έγγραφα: 

Οι επιστολές των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων “Πόλεις για 
να Ζεις” και “Εμείς, η Πόλη Μας” κκ. Παναγιώτη Μερτύρη και Ειρήνης 
Κουνενάκη, καθώς και του Δημοτικού Συμβούλου της παράταξης “Άλλη 
Πόλη”, κ. Σπύρου Κωνσταντά. 
(τρία (3) έγγραφα)
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