Αντίθετο στην πεζοδρόμηση της παραλιμνίου
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Παρασκευή, 19 Ιούνιος 2020 15:29 -

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σωματείου Καφέ – Μπαρ κέντρων διασκέδασης
και συναφών επαγγελμάτων νομού Ιωαννίνων, ομόφωνα αποφασίστηκε να εκφραστεί η
διαμαρτυρία για την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας στην παραλίμνια περιοχή,
περιμετρικά του κάστρου της πόλης μας, έως την 28.06.2020 και από ώρα 19:00 μ.μ. έως
23:00 μ.μ.

Αναλυτικά αναφέρει το Σωματείο:

«Με την μέθοδο της προσωρινότητας και της πιλοτικής του εφαρμογής, το μέτρο αυτό
εφαρμόζεται από 23 Μαϊου 2020, με δύο (2) συνεχόμενες προσωρινές αποφάσεις, χωρίς
προηγουμένως να έχει γίνει κάποια κυκλοφοριακή μελέτη, να έχει ληφθεί σχετική
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κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων και χωρίς φυσικά να έχει κληθεί
προηγουμένως και το Σωματείο μας να εκφράσει τις απόψεις του, όπως επιβαλλόταν να
έχει γίνει, λόγω και της σημαντικής συνεισφοράς μας στα ταμείο του Δήμου Ιωαννιτών με
την καταβολή των δημοτικών τελών και τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

Με την απόφαση αυτή θίγονται οι συνάδελφοί μας που δραστηριοποιούνται στις περιοχές
"ΜΑΤΣΙΚΑ", "οδού ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ", "ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΒΙΛΗ", "οδού Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ", "ΚΥΡΑ
ΦΡΟΣΥΝΗ" και περιοχή "ΣΚΑΛΑΣ", οι οποίοι, εκτός της αβεβαιότητας και της αγωνίας να
επαναλειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους μετά το δίμηνο αναγκαστικό κλείσιμό τους λόγω
της υγειονομικής κρίσης για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους και να διατηρήσουν τις
θέσεις εργασίας του προσωπικού τους, έχουν να αντιμετωπίσουν και τα βαρύ πλήγμα από
την μη προσέλευση πελατών, εξαιτίας του επιβληθέντος μέτρου του περιορισμού της
κυκλοφορίας, αφού έως 21:30 μ.μ. τα καταστήματά τους έχουν αδειάσει.

Η εξακολούθηση του μέτρου μας βρίσκει αντίθετους και δηλώνουμε πώς, αν αυτό
εξακολουθήσει, θα αφανιστούμε οικονομικά και δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα
τεράστια έξοδα που πληρώνουμε στο Δήμο για την χρήση των κοινοχρήστων χώρων, αλλά
και στα έξοδα λειτουργίας των επιχειρήσεών μας, γιατί θα είμαστε αναγκασμένοι να
κλείνουμε τα καταστήματά μας πολύ νωρίτερα και, δυστυχώς, θα χαθούν και θέσεις
εργασίας».
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