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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 19/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 4/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος
Στο Λιδωρίκι και στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δωρίδος σήμερα την 11-03-2020, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 18:00΄, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθ. 2122/06-03-2020
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133), για τη συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Στήριξη πρωτοβουλιών – αιτημάτων φορέων – τουριστικών επιχειρήσεων &
εργαζομένων για την αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων λόγω της επέκτασης
του κορωνοϊού.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο
είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
14 ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

1

ΓΛΥΜΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

15

ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

3

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

16

ΖΕΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4

ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

17

ΚΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

18

ΚΑΖΑΝΑ ΜΑΡΙΑ

6

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

19

7

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

20

ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

8

ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

21

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

9 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
10 ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
11 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

22
23
24

12 ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

25

ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

13 ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

26

ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ

1

ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΛΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
καίτοι νόμιμα κληθείς

Επίσης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Πρόεδρος Κοινότητας Αβόρου κ.
ΚΙΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ο Πρόεδρος Κοινότητας Καλλιθέας κ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ο Πρόεδρος
Κοινότητας Κάμπου κ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ο Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκίνου κ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ο Πρόεδρος Κοινότητας Κονιάκου κ. ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ο Πρόεδρος Κοινότητας Κουπακίου κ.
ΚΟΪΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ο Πρόεδρος Κοινότητας Λευκαδιτίου κ. ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ο

ΑΔΑ: 6ΖΦΥΩ9Ζ-Ζ7Ψ
2
Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Λιδωρικίου κ. ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ο Πρόεδρος Κοινότητας Μακρινής κ.
ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ο Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μαλανδρίνου κ. ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ο Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μοναστηρακίου κ. ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ο Πρόεδρος
Κοινότητας Παλαιοξαρίου κ. ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ο Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Πενταπόλεως κ.
ΜΑΝΑΓΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ο Πρόεδρος Κοινότητας Περιβολίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ο
Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ποτιδάνειας κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ο Πρόεδρος Κοινότητας
Πύργου κ. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ο Πρόεδρος Κοινότητας Στίλιας κ. ΠΑΠΑΝΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, η
Πρόεδρος Κοινότητας Συκέας κα ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ, ο Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Τολοφώνος κ.
ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ο Πρόεδρος Κοινότητας Τριζονίων κ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.
Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Καπεντζώνης.
Επίσης στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός Υπάλληλος κ. Μπάκας Χαράλαμπος, για την τήρηση
των πρακτικών.
Η Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος
έδωσε το λόγο στον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ταράτσα Δήμο, ο οποίος είπε τα
εξής:

«Όπως γνωρίζουμε όλοι μας ο νέος κορωνοϊός μεταδίδεται με γρήγορους ρυθμούς σε
παγκόσμιο επίπεδο κι έχει ήδη επηρεάσει και τη χώρα μας, με πολλαπλές επιπτώσεις για την υγεία, την
οικονομία κλπ. Επειδή το θέμα αυτό είναι μείζονος σημασίας και για το Δήμο μας και τους δημότες μας,
προτείνω τη συζήτησή του εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.»
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Ταράτσα
Δήμου και είδε τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 7 του Ν. 4555/2018, μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη συζήτηση του παρόντος εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ως κατεπείγον θέμα.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 18/2020.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19/2020
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε και πάλι το λόγο στον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο
κ. Ταράτσα Δήμο, ο οποίος είπε τα εξής:
<<Η επέκταση του κορωνοϊού σε παγκόσμιο επίπεδο και η ραγδαία εξάπλωσή του τις τελευταίες ημέρες
σε εθνικό επίπεδο, εκτός από τις δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, έχει επιφέρει πλήγματα στην
οικονομία της χώρας μας αλλά στην τοπική οικονομία του Δήμου μας. Οι αρχικές εκτιμήσεις για ακυρώσεις
κρατήσεων σε τουριστικές μονάδες ήδη επιβεβαιώνονται, ενώ παράλληλα διαμορφώνονται νέα
συναλλακτικά ήθη που όλοι πρέπει να λάβουμε υπόψη.
Ο Δήμος Δωρίδος, στον βαθμό των θεσμικών και οικονομικών δυνατοτήτων του ως φορέας
Ο.Τ.Α., προτίθεται στη βάση εφαρμογής οργανωμένου σχεδίου, να αναλάβει πρωτοβουλίες αρωγής,
πρόληψης και προστασίας προς αντιμετώπιση των δυνητικών επιπτώσεων. Ένα πλέγμα θεσμικών,
οικονομικών και συμβουλευτικών δράσεων θα είναι επ’ ωφελεία των τουριστικών επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην επικράτεια του και των εργαζομένων σε αυτές.
Σκοπός τους, η απομείωση των επιπτώσεων από τις τρέχουσες εξελίξεις, η στήριξη και ενδυνάμωση
επιχειρήσεων και εργαζομένων περί τον τουρισμό, και ει δυνατόν ακόμη και η δημιουργία ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος εν μέσω κρίσης, με τρόπο ώστε να διατηρήσει συμπαγή και υγιή τον επιχειρηματικό και τον
κοινωνικό ιστό της περιφέρειάς μας.
Προς τούτο, σε συντονισμό με τις υπόλοιπες λειτουργίες του Δήμου προτείνονται οι παρακάτω
πρωτοβουλίες:
1. Επίσημο θεσμικό αίτημα από τον Δήμο Δωρίδος προς την Κεντρική Διοίκηση για επέκταση ισχύος
και εφαρμογής σε Πανελλαδικό επίπεδο των μέτρων στήριξης που προτάθηκαν προς λήψη, και όχι
μόνο για τις περιοχές που διαπιστώθηκαν κρούσματα κορωναϊού. Τούτο επιπλέον, θα αποτελέσει
έμπρακτη στήριξη των προτάσεων που κοινοποιήθηκαν από τοπικούς φορείς όπως του «Εμπορικού
& Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Φωκίδας», των «Τουριστικών γραφείων και μεταφορέων νομού
Φωκίδος» της «Ένωσης Ξενοδόχων Δελφών» κλπ.
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2.

3.

4.

5.

Αναστολή της είσπραξης “φόρου παρεπιδημούντων” των ξενοδοχειακών μονάδων, ως τις
31/10/2020, κατόπιν της σχετικής έγκρισης δικαιοδοτικών ελεγκτικών οργάνων (Αποκεντρωμένη
Διοίκηση, Ελεγκτικό Συνέδριο).
Αναστολή της είσπραξης “δημοτικού τέλους 0,5%” των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
έως τις 31/10/2020, κατόπιν της σχετικής έγκρισης δικαιοδοτικών
ελεγκτικών οργάνων
(Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Ελεγκτικό Συνέδριο).
Απολύμανση Δημοτικών Καταστημάτων, προμήθεια χημικού υλικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές
του ΕΟΔΥ και παροχή εάν καταστεί ανάγκη σε καταστήματα όπου υπάρχει συνάθροιση ατόμων και
παραμονή αυτών άνω των 15 λεπτών σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ περί χαρακτηρισμού
«στενής επαφής», κατόπιν αιτήσεως των επιχειρηματιών.
Άμεση λειτουργία υπηρεσίας συμβουλευτικής υποστήριξης τύπου «HELP DESK» προς τις
επιχειρήσεις μέσω της οποίας θα δίνονται συντεταγμένες οδηγίες προετοιμασίας, πρόληψης και
αντιμετώπισης δυνητικών επιπτώσεων προς τις τουριστικές (και όχι μόνο) επιχειρήσεις οι οποίες
επιθυμούν να εφαρμόσουν τα μέτρα που θα αναγγελθούν από την κυβέρνηση προς βοήθεια αυτών
και των εργαζομένων τους.>>

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Ταράτσα Δήμου,
μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τις παρακάτω πρωτοβουλίες του Δήμου Δωρίδος, σε συντονισμό με τις υπόλοιπες λειτουργίες
του:
1.

Επίσημο θεσμικό αίτημα από τον Δήμο Δωρίδος προς την Κεντρική Διοίκηση για επέκταση ισχύος
και εφαρμογής σε Πανελλαδικό επίπεδο των μέτρων στήριξης που προτάθηκαν προς λήψη, και όχι
μόνο για τις περιοχές που διαπιστώθηκαν κρούσματα κορωναϊού. Τούτο επιπλέον, θα αποτελέσει
έμπρακτη στήριξη των προτάσεων που κοινοποιήθηκαν από τοπικούς φορείς όπως του «Εμπορικού
& Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Φωκίδας», των «Τουριστικών γραφείων και μεταφορέων νομού
Φωκίδος» της «Ένωσης Ξενοδόχων Δελφών» κλπ.

2.

Αναστολή της είσπραξης “φόρου παρεπιδημούντων” των ξενοδοχειακών μονάδων, ως τις
31/10/2020, κατόπιν της σχετικής έγκρισης δικαιοδοτικών ελεγκτικών οργάνων (Αποκεντρωμένη
Διοίκηση, Ελεγκτικό Συνέδριο).

3.

Αναστολή της είσπραξης “δημοτικού τέλους 0,5%” των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
έως τις 31/10/2020, κατόπιν της σχετικής έγκρισης δικαιοδοτικών
ελεγκτικών οργάνων
(Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Ελεγκτικό Συνέδριο).

4.

Απολύμανση Δημοτικών Καταστημάτων, προμήθεια χημικού υλικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές
του ΕΟΔΥ και παροχή εάν καταστεί ανάγκη σε καταστήματα όπου υπάρχει συνάθροιση ατόμων και
παραμονή αυτών άνω των 15 λεπτών σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ περί χαρακτηρισμού
«στενής επαφής», κατόπιν αιτήσεως των επιχειρηματιών.

5.

Άμεση λειτουργία υπηρεσίας συμβουλευτικής υποστήριξης τύπου «HELP DESK» προς τις
επιχειρήσεις μέσω της οποίας θα δίνονται συντεταγμένες οδηγίες προετοιμασίας, πρόληψης και
αντιμετώπισης δυνητικών επιπτώσεων προς τις τουριστικές (και όχι μόνο) επιχειρήσεις οι οποίες
επιθυμούν να εφαρμόσουν τα μέτρα που θα αναγγελθούν από την κυβέρνηση προς βοήθεια αυτών
και των εργαζομένων τους.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 19/2020.
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

