Nέα παρέμβαση προέδρου ΕΒΕΧ για την αύξηση των δημοτικών τελών
Συνεργασία με όρους σεβασμού και αξιοπρέπειας απέναντι στις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις που παλεύουν καθημερινά για την επιβίωση τους ζήτησε μεταξύ άλλων με
παρέμβαση του κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα
την αύξηση των δημοτικών τελών την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης
Μαργαρώνης.
Αναλυτικά ο Γιάννης Μαργαρώνης είπε:
«Κύριε Πρόεδρε του ΔΣ.
Κύριε Δήμαρχε.
Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το Επιμελητήριο Χανίων είναι εκ του νόμου Σύμβουλος του
Κράτους και των Φορέων της Πολιτείας.
Οι παρεμβάσεις μας είναι σε θεσμικό επίπεδο για την προστασία και ανάπτυξη της υγιούς
επιχειρηματικότητας των Χανίων.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρακολουθούμε μια συνεχή παρέμβαση σε θέματα
επιχειρηματικότητας εκ μέρους του Δήμου.
Θέλω να αναφέρω χαρακτηριστικά το θέμα του κανονισμού των κοινόχρηστων χώρων, όταν
το 2012 πάρθηκε μια απόφαση του ΔΣ να συσταθεί μια κοινή ομάδα η οποία θα κατέγραφε
ανά δρόμο τα περιθώρια που υπάρχουν για να δοθούν επί πληρωμή κοινόχρηστοι χώροι
στις ΜμΕ προς εξυπηρέτηση των πελατών για τη στήριξη θέσεων εργασίας και τις εισφορές
σε έσοδα στο Δήμο, χωρίς να θίγονται βασικά δικαιώματα προσβασιμότητας των πολιτών.
Το 2ο θέμα αφορά την Δημοτική Αγορά, όπου ενώ σχεδιάζεται η αποκατάσταση, το
χρηματοδοτικό πλαίσιο είναι αμφιλεγόμενο και μη εξασφαλισμένο, με κίνδυνο για τις 60
επιχειρήσεις.
Το 3ο θέμα είναι η καθυστερημένη πεζοδρόμηση της Παλιάς Πόλης, π.χ. στην οδό
Χάληδων.
Επίσης, κτίρια ετοιμόρροπα δεν κατεδαφίζονται παρ’ όλες τις αποφάσεις και παραμένουν
υποβαθμίζοντας την Παλιά Πόλη.

4ο θέμα είναι ότι δεν υπάρχει καμία εξέλιξη στο κυκλοφοριακό ζήτημα, παρ’ όλο που ήταν
κεντρική σας δέσμευση προεκλογικά.
Γνωρίζετε κύριε Δήμαρχε ότι το κυκλοφοριακό εμποδίζει τους καταναλωτές να κατέβουν
στην εμπορική αγορά ή αν το κάνουν, το κόστος είναι μεγάλο.
Ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο τα πράγματα είναι πολύ άσχημα αποτρέποντας τους
επισκέπτες να προσέλθουν στην αγορά.
Το κυκλοφοριακό και η έλλειψη χώρων στάθμευσης φορτώνει κόστος στους εργαζομένους
μας, αλλά και στους επιχειρηματίες.
Η επιχειρηματικότητα έχει υποστεί τα πάντα στην 9ετή πλέον περίοδο της κρίσης ενώ
σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου για το 2015 έχουμε τα εξής:
Μείωση κατά 7.000 θέσεις εργασίας στο εμπόριο, μείωση του κύκλου εργασιών, αύξηση
των φόρων, δραματική μείωση της κερδοφορίας, κ.ά.
Το σημερινό θέμα είναι η υπέρογκη αύξηση των δημοτικών τελών στις ΜμΕ των Χανίων.
Το έλλειμμα των 700.000€ που καλείστε να απαλείψετε μέσω της αύξησης των φόρων είναι
μια εντελώς λανθασμένη πολιτική και οικονομική απόφαση.
Είναι η ίδια συνταγή που χρησιμοποιεί το κράτος εδώ και χρόνια, δηλαδή τη μετατόπιση
των χρεών του δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα.
Αυτή η πολιτική έχει αποδειχθεί ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση.
Εμείς προτείνουμε το έλλειμμα του προϋπολογισμού της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ να καλυφθεί από
εξοικονόμηση πόρων και μείωση εξόδων της ίδιας της εταιρείας.
Η επιβάρυνση των ΜμΕ με εκατοντάδες ή χιλιάδες ευρώ, είναι λάθος και σας παρακαλούμε
να το ξαναδείτε το θέμα.
Η ανακοίνωση 1 μέρα πριν – που πλησιάζει στο όριο της ανοχής μας – για πλαστά
τετραγωνικά μέτρα και μη δηλωθέντα σας εκθέτει ως Δήμο διότι παραδέχεστε ότι επειδή
δεν έχετε κάνει σωστή δουλειά, καλύπτετε τώρα το έλλειμμά σας κατά δικαίων και αδίκων.
Από την αρχή ζητάμε την από κοινού συνεννόηση και λειτουργία σε θέματα που αφορούν
την επιχειρηματικότητα.
Δεν μας αρέσουν οι αιφνιδιασμοί, ούτε να ερχόμαστε προ τετελεσμένων αποφάσεων.

Η συνεργασία μας σε πολλά επίπεδα Δήμου – ΕΒΕΧ είναι χρήσιμη και κρίσιμη για τα
επόμενα δύσκολα οικονομικά χρόνια, αλλά και στα πλαίσια του τρέχοντος επιχειρησιακού
πλαισίου 2014-2020.
Επιζητάμε τη συνεργασία αλλά με όρους σεβασμού και αξιοπρέπειας απέναντι στις ΜμΕ
που παλεύουν καθημερινά για την επιβίωσή τους».

