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Μέγαξα, 16 Μαξηίνπ 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σε θιίκα απόιπηεο ζπλελλόεζεο θαη ζπλεξγαζίαο Δήκνπ θαη 
επαγγεικαηηώλ Μεγάξσλ θαη Νέαο Πεξάκνπ, έγηλε   

ηειεδηάζθεςε, γηα ηελ ζηήξημε όισλ ησλ επηρεηξεκαηηώλ, 
πνπ πιήηηνληαη από ηελ παλδεκία 

 

Τν Σάββαην, 13 Μαξηίνπ 2021, ώξα 10 ην πξστ, έγηλε ηειεδηάζθεςε 
κε ζέκα ηελ ιήςε κέηξσλ από ην Δήκν, γηα ηελ ζηήξημε ησλ 
επαγγεικαηηθώλ θιάδσλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, πνπ πιήηηνληαη εμαηηίαο 
ηεο παλδεκίαο ηνπ Κνξσλντνύ. 

Τε ζπδήηεζε δηεύζπλε ν Γήκαξρνο Μεγαξέσλ Γξεγόξεο Σηακνύιεο 
θαη ζε απηήλ, πνπ δηήξθεζε κηάκηζε ώξα ζπκκεηείραλ νη Αληηδήκαξρνη 
Ιεξόζενο Πνιπρξόλεο, Σηαύξνο Φσηίνπ (Νέαο Πεξάκνπ) θαη Γηάλλεο 
Δήκαο, ν Δηδηθόο Σπλεξγάηεο ηνπ Γεκάξρνπ  θ. Γηάλλεο Γθίλεο, ν θ. Αγγεινο 
Μαθξπγηάλλεο, Φξήζηνο Γθίλεο θαη νη επηρεηξεκαηίεο θύξηνη Γηάλλεο 
Δξίηζαο θαη Αληώληνο Πνξίρεο εθπξνζσπώληαο ηνλ Δκπνξηθό Σύιινγν 
Μεγάξσλ, ν θ. Γηάλλεο Μνπξηδνύθνο, Πξόεδξνο ηνπ Σπιιόγνπ 
θαηαζηεκαηαξρώλ Δζηίαζεο. 

Η ζπδήηεζε δηεμήρζε ζε θιίκα απόιπηεο ζπλελλόεζεο θαη εηιηθξηλνύο 
ζπλεξγαζίαο, αθνύζηεθαλ επνηθνδνκεηηθέο πξνηάζεηο θαη δξνκνινγήζεθαλ 
ιύζεηο, πνπ ηθαλνπνηνύλ πιήξσο όινπο ηνπο επαγγεικαηίεο ησλ Μεγάξσλ θαη 
ηεο Νέαο Πεξάκνπ, πνπ έρνπλ πιεγεί εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο ηνπ Κνξσλντνύ 
θαη ζα γίλνπλ ελέξγεηεο θαη δξάζεηο,  πνπ ζα αλαθνπθίζνπλ ηνλ εκπνξηθό 
θόζκν θαη ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο. 

Δηζη ινηπόλ απνθαζίζηεθε λα ζηείιιεη ν Γήκνο έγγξαθν ζηνλ 
Οξγαληζκό Ληκέλνο Διεπζίλαο (ΟΛΕ) κε ην νπνίν λα δεηεί ηελ πιήξε 
απαιιαγή από ηελ θαηαβνιή ησλ ηειώλ γηα ην 2020 θαη  2021, πνπ 
θαηαβάιινληαη από ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο ηεο Νέαο Πεξάκνπ θαη ηεο Πάρεο 
(Ταβέξλεο, θαθεηέξηεο θιπ), λα απαιιαγνύλ νη επαγγεικαηίεο από ηελ 
θαηαβνιή ζην Γήκν Μεγαξέσλ ησλ ηειώλ  ρξήζεσο πιαηεηώλ θαη 
πεδνδξνκίσλ γηα ην 2021 (γηα ην έηνο 2020 έρεη ιεθζεί ζρεηηθή απόθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ). 



Γηα ηελ επηπιένλ ζηήξημε ησλ Δκπόξσλ, Δπηρεηξεκαηηώλ θαη 
θαηαζηεκαηαξρώλ ζα θξνληίζεη ν Γήκνο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη πξνβνιή 
ηνπο κε ζρεηηθό έλζεην έληππν ζηνλ αζελατθό ηύπν. 

 Πξνηάζεθε ζην Γήκν ε πεδνδξόκεζε ηκήκαηνο ηεο νδνύ 28εο 
Οθησβξίνπ θαη λα γίλεη ζεζκόο ε “Λεπθή λύρηα” πξνθεηκέλνπ λα ηνλσζεί ε 
ηνπηθή νηθνλνκία. 

Πξνηάζεθε επίζεο ζην Γήκν λα θξνληίζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Αηηηθήο, λα θαηαζθεπαζηνύλ πεδνδξόκηα θαη λα 
θσηαγσγεζεί ν δξόκνο  από ηελ Αεξνγέθπξα κέρξη ηελ Πάρε θαη ηελ Βαξέα, 
γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάδεημε θαη αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

Υπήξμε απόιπηε ζπκθσλία όισλ ησλ ζπκκεηαζρόλησλ ζηελ ζύζθεςε 
όηη ζα πξέπεη λα πξνβάιιεηαη κε θάζε ηξόπν θαη θάζε πξόζθνξν κέζν όηη “ε 
πεξηνρή καο είλαη αζθαιήο” θη όηη ηεξνύληαη όια ηα κέηξα γηα 
ηελαληηκεηώπηζε ηεο παλδεκίαο θαη λα απνθεύγνληαη επηθξηηηθά ζρόιηα, 
θηλδπλνινγίεο θαη ηξνκνθξαηία ησλ ζπκπνιηηώλ, πνπ επηβαξύλνπλ ην θιίκα, 
δπζθεκίδνπλ ην Γήκν θαη ηελ πεξηνρή, βιάπηνπλ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη δελ 
σθεινύλ θαλέλαλ. 
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