
Καλησπέρα σας και Χρόνια πολλά.  
  Θα σας ενημερώσω για αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εν μέσο πανδημίας. 
 Μέχρι και σήμερα τα Δημοτικά Συμβούλια γίνονται μέσω email ή μέσω τηλεφωνικής 
επικοινωνίας. Κανονικά θα έπρεπε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια να γίνονται μέσω 
τηλεδιάσκεψης. Μόνο τα επείγοντα θέματα έπρεπε να ψηφίζονται μέσω email.  Έχω 
στείλει αρκετά αιτήματα.  Θα ξεκινήσω με μια ενημέρωση για τις αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί λόγω του COVID-19.  Στις 21/04/2020 
ψηφίστηκε η απαλλαγή από το ενιαίο τέλος καθαριότητας, φωτισμού και από το τέλος 
κοινόχρηστων χώρων των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί λόγω των μέτρων αποτροπής 
της διασποράς του COVID-19. Δυστυχώς υπήρχε μια καθυστέρηση ως προς την 
ενημέρωση για τη διαδικασία. Παρότι στις 24/04/20 αναρτήθηκε στο Διαύγεια, ήταν 
αδύνατη η ενημέρωση ως προς τη διαδικασία. Στις 27/04/2020 έστειλα 3 email  ζητώντας 
να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία.  To πρώτο email το έστειλα στο γραφείο ελέγχου 
κοινόχρηστων χώρων. Άμεσα που στάλθηκε απάντηση  στο ότι η καθυστέρηση έχει να 
κάνει, ως προς το ότι δεν έχει διευκρινιστεί η διαδικασία και το διάστημα απαλλαγής και 
ότι η διαδικασία θα γίνει μέσω του γραφείου εσόδων. Στη συνέχεια έστειλα 2 email ακόμη, 
ένα στο γραφείο εσόδων και ένα στο γραφείο Δημάρχου ζητώντας να προχωρήσει άμεσα 
η διαδικασία. Χθες τελικά ενημερώθηκα τηλεφωνικώς από το γραφείο εσόδων ότι για την 
απαλλαγή των τελών χρειάζεται από το taxis εκτύπωση που να δείχνει τον ΚΑΔ που 
ανήκει η κάθε επιχείρηση και λογαριασμό ή λογαριασμούς της ΔΕΗ που θα περιέχουν την 
περίοδο που έχουν κλείσει οι επιχειρήσεις με απόφαση του Κράτους και ένα αίτημα από 
την κάθε επιχείρηση. Αυτά θα στέλνονται μέσω email στον γραφείο εσόδων 
(esoda@1444.syzefxis.gov.gr). Σήμερα στις 07/05/2020 μου στάλθηκε η απάντηση του 
αιτήματός μου ως προς τα τέλη φωτισμού / καθαριότητας και σας την κοινοποιώ. 
 
  Επίσης στις 28/04 ψηφίστηκε η έγκριση χρησιμοποίησης χώρων κάμπινγκ για 
προσωρινή διαμονή τουριστών στο πλαίσιο αντιμετώπισης συνεπειών της πανδημίας του 
COVID-19. Υπάρχουν τουρίστες με τροχόσπιτα εγκλωβισμένοι στην περιοχή μας και 
αυτός είναι ο λόγος της απόφασης. 
 
  Ως προς τεχνικά θέματα, το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης δεν παίρνει καθόλου 
μέρος στα τεχνικά θέματα λόγω ότι τα συμβούλια δεν γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης. Εγώ  
μία φορά δήλωσα αποχή για ένα θέμα αλλά συμμετέχω σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια 
και την Οικονομική Επιτροπή στέλνοντας συγχρόνως αιτήματα για τηλεδιάσκεψη. 
 
  Τα υπόλοιπα θέματα έχουν να κάνουν με τον CPVID-19, αγορά μασκών, γαντιών, 
αντισηπτικών και βοήθεια στο σπίτι (συσσίτια και άλλες παροχές). 
 
Θα ήθελα επίσης να κάνω έκκληση σε μέλη, που έχουν κάποια αντιδικία/διαφορά και 
χρειάζονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να ψηφίσουμε στις επιτροπές και στο Δημοτικό 
Συμβούλιο απόφαση που θα είναι υπέρ του ενός ή του άλλου, σας παρακαλώ πολύ βρείτε 
μια ενδιάμεση λύση, ώστε να υπάρχει θετική εισήγηση και για τις δύο πλευρές. 
 
 
                                                            Με εκτίμηση 
                                                      Νικόλαος Μπικάκης 



 


