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Νέα Σμύρνη, 27 Μαρτίου 2020
ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ
ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Στο Δήμο Νέας Σμύρνης βάζουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο πάνω απ’ όλα και για το
λόγο αυτό πράττουμε ό,τι είναι δυνατό από τη μεριά μας από την πρώτη στιγμή
εμφάνισης του ιού στη χώρα μας. Στην κατεύθυνση της πρόληψης και της πρόωρης
προστασίας των πολιτών μας είμαστε από τους πρώτους δήμους που συγκροτήσαμε
άμεσα την ειδική επιτροπή με την ευρύτατη αυτή σύνθεση. Αντίστοιχα, ήμασταν ο
πρώτος Δήμος που έλαβε άμεσα μέτρα πρόληψης για τους εργαζόμενούς του, ακόμη
και πριν από την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Να σημειωθεί εδώ,
η ειδική πρόληψη που λήφθηκε για τα στελέχη των υπηρεσιών μας που είναι ΑμεΑ ή
ασθενούντες.
Με στόχο την πρόληψη και όχι απλά την θεραπεία, η Δημοτική Αρχή λειτουργώντας
από την πρώτη στιγμή προς όφελος των πολιτών, είναι σε άμεση και τακτική
επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ, το Υπουργείο Εσωτερικών, την ΚΕΔΕ, την Περιφέρεια
Αττικής και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αντιμετώπιση της αφανούς
απειλής του κορονοϊού. Ειδική προσπάθεια για επαρκή και έγκαιρη πρόληψη έχει
καταβληθεί για τα στελέχη του δήμου μας στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών,
της καθαριότητας, του πρασίνου, που δίνουν καθημερινά το παρόν στην εξυπηρέτηση
των πολιτών, παρά τις μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό.
Από την πρώτη στιγμή οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας δίνουν τον
καλύτερό τους εαυτό για την θωράκιση της δημόσιας υγείας στην πόλη μας.
Όταν έκλεισαν τα σχολεία ενισχύθηκε το προσωπικό της καθαριότητας των σχολείων
ώστε να απολυμανθούν όλες οι σχολικές αίθουσες και τα θρανία.
Εν συνεχεία, με χλωρίνη απολυμαίνονταν οι στάσεις των λεωφορείων καθώς και τα
παγκάκια. Ειδικά συνεργεία έχουν απολυμάνει όλα τα πάρκα και τις πλατείες της
Νέας Σμύρνης.Από τις 3 Φεβρουαρίου έχει απολυμανθεί το 80% των κάδων της
πόλης μας και καθημερινά η υδροφόρα πραγματοποιεί 8 δρομολόγια σε γειτονιές της
πόλης.Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν προμηθευτεί μέσα ατομικής προστασίας και τα
οχήματα απολυμαίνονται σε εβδομαδιαία βάση.
Ο τρόπος λειτουργίας έχει προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες ώστε τόσο οι εργάτες
του οδοκαθαρισμού όσο και τα βραδινά πληρώματα να μην συνωστίζονται κατά την
ανάληψη της υπηρεσίας τους. Εκτός υπηρεσίας λόγω ειδικής άδειας είναι το 25% του
προσωπικού της Καθαριότητας.

Επιπρόσθετα, η Δημοτική Αρχή ανέλαβε τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:
-Καθιέρωση πλήρους συνεργασίας με τις Δημοτικές Παρατάξεις που
εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης μας. Είναι ξεκάθαρη η
πρόθεσή μας για συνεργασία με όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις σε αυτή την δύσκολη
συγκυρία και αυτό αποτελεί μία σταθερή πορεία για την Δημοτική Αρχή από τις 13
Μαρτίου 2020. Στην κατεύθυνση αυτή, θα ενημερώνουμε ανελλιπώς όλες τις
Δημοτικές Παρατάξεις για τις ενέργειες της Ειδικής Επιτροπής και θα αξιοποιούμε
πλήρως κάθε πρόταση που θα υποβάλλεται από αυτές.
-Αξιοποίηση εθελοντικής προσφοράς Δημοτικών Συμβούλων και Δημοτών
Εθελοντών από τις επαφές τους, που επιθυμούν να συνεισφέρουν χρόνο στο
Δημοτικό Πρόγραμμα ‘’Μένουμε στο Σπίτι’’ – ‘’Κανένας μόνος του’’.
Υιοθετώντας το κεντρικό μήνυμα της κυβερνητικής πολιτικής ‘’Μένουμε στο Σπίτι’’,
εμείς το προχωρήσαμε σε ένα περαιτέρω επίπεδο από τις 19 Μαρτίου 2020,
δημιουργώντας ένα ειδικό Δημοτικό Πρόγραμμα για την στήριξη των πολιτών μας,
με την ονομασία: ‘’Κανένας Μόνος του’’. Για την υλοποίηση του Προγράμματος
αυτού, θα αξιοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό των Δημοτικών Υπηρεσιών, όπως και
οι εθελοντές που συνεργάζονται με την Κοινωνική Υπηρεσία μας. Μετά από
συζήτηση στην ειδική επιτροπή, θα κληθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι στο σύνολό
τους και οι τυχόν εθελοντές των παρατάξεων, να μετέχουν στην πλήρη ενεργοποίηση
και ανάπτυξη του Δημοτικού Προγράμματος ‘’Κανένας Μόνος του’’, ώστε να
καλυφθεί η αναγκαιότητα σε ανθρωποώρες για την διανομή φαρμάκων, τροφίμων,
συσσιτίου και άλλων αγαθών σε πολίτες από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
-Επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας των Κοινωνικών Δομών της Πόλης μας
(Κοινωνικό Ιατρείο & Κοινωνικό Φαρμακείο) για ακόμη μεγαλύτερη προσφορά
στους συμπολίτες μας με ανάγκη. Έχοντας συστήσει την ειδική επιτροπή για την
αντιμετώπιση του κορονοϊού επιθυμούμε να καλέσουμε το διαθέσιμο ιατρικό,
νοσηλευτικό, φαρμακευτικό και εν γένει υγειονομικό δυναμικό της πόλης μας να
ενισχύσει τις δομές του κοινωνικού ιατρείου και φαρμακείου. Στόχος της ενέργειας
αυτής είναι η επιμήκυνση του ωραρίου των παραπάνω δομών για την αντιμετώπιση
των μεγαλύτερων αναγκών που προκύπτουν από τον κορονοϊό.
-Αναστολή πληρωμής των μηνιαίων συνδρομών που καταβάλλονται από τους
πολίτες μας σε όλους τους τομείς δράσης του Δήμου και των φορέων του.
Ειδικότερα δε θα προβούμε στη λήψη όλων των απαραίτητων διοικητικών
αποφάσεων στα συλλογικά όργανα του Δήμου για την επίτευξη του προκείμενου
στόχου, στους τομείς της προστασίας των νηπίων και βρεφών μας, στην δημιουργική
απασχόληση των παιδιών μας, στα προγράμματα αθλητισμού και πολιτισμού και
όπου αλλού αυτό κριθεί απαραίτητο με στόχο την ανακούφιση του οικογενειακού
εισοδήματος για την περίοδο που διαρκούν τα μέτρα από τις οικείες Πράξεις
Νομοθετικού Περιεχομένου.
-Λήψη μέτρων για την οικονομική ελάφρυνση των επιχειρήσεων εστίασης και
των εμπορικών επιχειρήσεων, που έχουν έδρα τον Δήμο Νέας Σμύρνης με την
απαλλαγή τους από την πληρωμή των δημοτικών τελών για την περίοδο ισχύος
των κυβερνητικών μέτρων. Με βάση την εφαρμογή της ΠΝΠ από 23/3/2020 ΦΕΚ

68/20/3/2020, θα προβούμε ως Δημοτική Αρχή με αποφάσεις των Συλλογικών
Οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο & Οικονομική Επιτροπή) σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες, ώστε οι επιχειρήσεις της πόλης να μην επιβαρύνονται με δημοτικά τέλη για
την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς επίσης και
των δημοτικών τελών καθαριότητας, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή
λειτουργίας τους βάσει των εκδοθεισών ΠΝΠ.
-Αναστολή από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάϊο 2020 της καταβολής των μηνιαίων
μισθωμάτων για δημοτικούς χώρους που εκμισθώνονται από τον Δήμο στις
αντίστοιχες επιχειρήσεις. Τα μέτρα αυτά θα υλοποιηθούν για όσες επιχειρήσεις
παραμένουν κλειστές και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή λειτουργίας
τους βάσει των αντίστοιχων Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.
-Αναστολή καταβολής των μηνιαίων ρυθμισμένων οφειλών – δόσεων για όσο
χρονικό διάστημα προβλέπεται βάσει των εκδοθεισών ΠΝΠ. Στόχος μας είναι η
ανακούφιση των πολιτών μας από την έκτακτη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε όλοι
την περίοδο αυτή.
-Αναζήτηση της καλύτερης δυνατής λύσης για την στέγαση των αστέγων που
διαβιούν στην πόλη μας. Είμαστε σε τακτική επικοινωνία με το Υπουργείο
Εσωτερικών για την οριστική αντιμετώπιση όλων των πτυχών της στέγασης των
αστέγων της πόλης μας (υγιεινή, σίτιση, κυκλοφορία, στέγαση) για τις
προβλεπόμενες χρονικές περιόδους.
-Κάλυψη της ανάγκης για τροφοδοσία των αδέσποτων ζώων της πόλης μας. Με
την απόφαση της κυβέρνησης να αναστείλει την λειτουργία των καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος και σίτισης γενικότερα, θα φροντίσουμε να μην λείψει η
απαραίτητη τροφή για τα αδέσποτα ζώα στην πόλη μας.
Είναι κατανοητό ότι όλα αυτά που αναφέρθηκαν, θα προγραμματιστούν και
υλοποιηθούν με βάση τις υφιστάμενες νόμιμες διαδικασίες και περιθώρια δράσης που
ορίζονται από το κράτος και την υφιστάμενη κυβερνητική και δημοτική πολιτική.

