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Άρτα,    05-04-2020 

Αρ. πρωτ. 382 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Θζμα: ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑΝΝΗ ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΤ ΣΟ 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΑΡΣΑΙΩΝ 

Η περίοδοσ που διανφουμε είναι πρωτόγνωρθ για όλουσ και θ κατάςταςθ που 

διαμορφϊνεται για τθν κοινωνία και τισ επιχειριςεισ αρκετά δφςκολθ. Το Επιμελθτιριό 

μασ ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του μεταφζρει τισ προτάςεισ κακϊσ και τουσ 

προβλθματιςμοφσ των ςυναδζλφων επαγγελματιϊν ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ. Η προςπάκεια 

ςτιριξθσ των επιχειριςεϊν μασ είναι ςυνεχισ και θ αποςτολι αιτθμάτων προσ τθν 

Κεντρικι διοίκθςθ διαρκισ. 

Πεποίκθςι μασ είναι πωσ για τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων από τθν υγειονομικι 

κρίςθ ςε βάροσ των  μικρομεςαίων επιχειριςεων, κρίνεται επιβεβλθμζνθ θ λιψθ 

επιπλζον άμεςων μζτρων και θ διαμόρφωςθ μθχανιςμϊν που κα υποβοθκιςουν τισ 

ΜΜΕ να ανταπεξζλκουν ςτισ δυςκολίεσ. Βγικαμε από μια δεκαετι οικονομικι κρίςθ 

λαβωμζνοι. Τϊρα μετά τθν υγειονομικι κρίςθ ζρχεται για να μασ αποτελειϊςει  και θ 

οικονομικι κρίςθ. Ο Νομόσ μασ δεν κα αντζξει νζο κφμα ανζργων, λουκζτων και 

περαιτζρω πτϊςθσ του βιοτικοφ επιπζδου. Σε αυτό το δφςκολο ερϊτθμα θ απάντθςθ 

πρζπει να είναι θχθρι και να προζλκει από όλουσ: Κεντρικι κυβζρνθςθ ,τράπεηεσ  

Αυτοδιοικιςεισ 1ου και 2ου βακμοφ , αναπτυξιακοφσ κοινωνικοφσ φορείσ και ςίγουρα από 

τθν Ευρϊπθ. Για τουσ παραπάνω λόγουσ απευκυνόμαςτε και ςτον 1ο βακμό τθσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ με τθν Επιτροπι που ςτείλαμε για τισ αποφάςεισ που πρζπει να πάρουν 

ςφμφωνα με τθν Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου.                                                              

 Στθν προχκεςινι τθλεδιάςκεψθ που είχε το Επιμελθτιριο με τον Διμο Αρταίων 



                           
                                                                                                  

    

   

ηθτιςαμε από τον Διμαρχο τα παρακάτω: 

-Αποπλθρωμι των προμθκευτϊν του Διμου και των ΝΠΔΔ που ζχει για ενίςχυςθ τθσ 

ρευςτότθτασ. 

-Επαναφορά   των ρυκμίςεων για οφειλζσ ςε Διμουσ για όςο διαρκεί θ φφεςθ. 

-Τα δθμοτικά τζλθ των επιχειριςεων να αναςταλοφν  μζχρι το τζλοσ του ζτουσ. 

-Οι Διμοι πρζπει να αναλάβουν πρωτοβουλίεσ για να δθμιουργιςουν ςυνκικεσ για 

βιϊςιμεσ επιχειριςεισ.  

Εφόςον θ περιοχι μασ ςτθρίηεται ωσ επί το πλείςτον ςτθν αγροτικι και κτθνοτροφικι 

παραγωγι πρζπει ο Διμοσ να αναλάβει Πρωτοβουλίεσ ϊςτε θ πρόςβαςθ ςτισ 

Επιχειριςεισ να είναι εφκολθ (αςφαλτοςτρϊςεισ , διανοίξεισ νζων οδϊν κ.α) 

-Ζνα άλλο βαςικό ηιτθμα που κζςαμε ςτον Διμο είναι ότι τα κζντρα των πόλεων πρζπει 

να υποςτθριχκοφν  για τθν ανανζωςθ των αγορϊν τουσ. Πρζπει να ενκαρρφνουμε τουσ 

πολίτεσ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ .Το μεγάλο πρόβλθμα που αντιμετωπίηει ο πολίτθσ 

για να ζρκει ςτο κζντρο είναι το πάρκινγκ. Προτείνουμε να λειτουργιςει το μεγάλο 

πάρκινγκ δωρεάν όλο το 24ωρο.Να υπάρχει θ απαραίτθτθ φφλαξθ,  φωτιςμόσ αλλά και  

άνετθ πρόςβαςθ των πολιτϊν από το πάρκινγκ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ. 

-Επίςθσ προτείνουμε να μοιραςτοφν μάςκεσ ςε ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ κακϊσ 

και ςε χϊρουσ μεγάλων ςυνακροίςεων (ςχολεία  κ.α.) 

-Τζλοσ ηθτιςαμε να ξεκινιςει μια μεγάλθ καμπάνια για τα τοπικά προϊόντα .  

Σαν Επιμελθτιριο ςτθρίηουμε τισ κζςεισ των Συλλόγων  όπωσ: 

1. Απαλλαγι των επιχειριςεων εςτίαςθσ- διαςκζδαςθσ από τα τζλθ θλεκτροφωτιςμοφ 
και κακαριότθτασ του Διμου. 
2. Απαλλαγι από τα τζλθ κοινοχριςτων χϊρων (χριςθ πλατειϊν, πεηοδρόμων, 
πεηοδρομίων). 
3. Απαλλαγι  τθσ χρζωςθσ των δθμοτικϊν τελϊν ζωσ το τζλοσ του ζτουσ. 
4. Απαλλαγι από τα ενοίκια ςτουσ χϊρουσ που μιςκϊνει ο Διμοσ (ςχολεία, γιπεδα, 
κοιμθτιρια, καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ). 
5. Πάγωμα πλθρωμισ των παγίων οφειλϊν ζωσ το τζλοσ του ζτουσ και αποπλθρωμι ςε 
δόςεισ μετά το τζλοσ των ρυκμίςεων. 
6. Επζκταςθ του εξωτερικοφ χϊρου  ανάπτυξθσ των τραπεηοκακιςμάτων, πζραν των 
γραμμϊν, που όριηαν οι διμοι μζχρι ςιμερα ϊςτε να κρατθκοφν οι απαραίτθτεσ 
αποςτάςεισ χωρίσ να μειωκεί δραματικά ο αρικμόσ τουσ, με χωρίσ να περιορίηεται θ 
διζλευςθ αμαξιδίων ΑΜΕΑ, καροτςιϊν κλπ. 
7. Αναςτολι πλθρωμϊν των ρυκμίςεων ςε όλουσ τουσ Ο.Τ.Α. μζχρι τζλοσ του ζτουσ, 
χωρίσ τθν προςκικθ προςαυξιςεων. 
Ο Διμαρχοσ άκουςε τισ προτάςεισ του Επιμελθτθρίου και μασ κάλεςε να ςυμμετζχουμε 



                           
                                                                                                  

    

   

ςτθν ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου τθν Δευτζρα ςτισ 18:00. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτθν ατηζντα τθσ ςυηιτθςθσ μπικαν και άλλα κζματα όπωσ το 

Επιχειρθματικό Πάρκο ,Γεωκερμικό Πεδίο, ο Τουριςμόσ , θ αξιοποίθςθ τθσ λίμνθσ 

Πουρναρίου ,  Ξενία , ανάπλαςθ κοίτθσ Αράχκου κ.α. 

Επιπλζον ηθτιςαμε από τον Διμο ,όταν κα περιζλκουν οι αποκικεσ τθσ Ζνωςθσ ςτον 

Διμο , να μασ παραχωριςει ζνα μζροσ για εκκετιριο τοπικϊν προϊόντων , πρόταςθ που 

ζγινε δεκτι. 

Για τθν ομαλοποίθςθ και τθν παραπζρα ανάπτυξθ τθσ περιοχισ ςυμφωνικθκε να 

υπάρχει μια ςτενότερθ ςυνεργαςία ανάμεςα ςτουσ φορείσ του Νομοφ.  

Τζλοσ να επιςθμάνω προσ όλουσ τουσ δθμοτικοφσ ςυμβοφλουσ ότι πρζπει να λθφκοφν 

άμεςα τα μζτρα από τον Διμο ζτςι ϊςτε να ανοίξουν ΟΛΕΣ οι επιχειριςεισ με όςο το 

δυνατόν λιγότερα προβλιματα για να μθ χακεί καμία κζςθ εργαςίασ 

 

 

 

Ο Πρόεδροσ 

 

 

Γκολομάηοσ Γιάννθσ 

 

 

 


