Έρχεται συνεδρίαση για τα led- αίτημα και από το Επιμελητήριο
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Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, στις έξι το απόγευμα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο
Ιωαννίνων με θέμα την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για την επίσπευση της
ενεργειακής αναβάθμισης του αστικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Πολυχώρου «Δημήτρης
Χατζής».

Αίτημα για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με το συγκεκριμένο θέμα είχαν
υποβάλλει 24 δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης.

Και αίτημα από το Επιμελητήριο

Την ίδια ώρα το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, με επιστολή του στον πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου, ζητά την συνεδρίαση του Σώματος προκειμένου να παρθούν αποφάσεις για την
περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας που πλήχτηκε από την πανδημία.
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Θυμίζουμε ότι για τις ελάχιστες κινήσεις που έκανε η Δημοτική Αρχή στο θέμα αυτό
δέχτηκε σκληρή κριτική από το σύνολο της αντιπολίτευσης στην πρώτη δια ζώσης
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις αρχές της εβδομάδας.

«Με την παρούσα επιστολή μας, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την επιθυμία μας, να
διεξαχθεί άμεσα Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτών με τη
συμμετοχή της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Με δεδομένο ότι η υγειονομική κρίση συνεχίζεται και ήδη έχει δημιουργήσει δυσμενείς
επιπτώσεις στην τοπική οικονομία το Επιμελητήριο Ιωαννίνων Θεωρεί ότι όπως στις
28/04/2020 σας είχε αποστείλει Δέσμη Μέτρων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας
από τον Δήμο Ιωαννιτών, έτσι και σήμερα, Θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη η Ειδική
Συνεδρίαση για να αποκομίσετε μια σφαιρική εικόνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
οι συνδημότες μας-επιχειρηματίες και ταυτόχρονα να πραγματοποιηθεί ένας ουσιαστικός
διάλογος ο οποίος Θα οδηγήσει από κοινού, να συναποφασίσουμε τους τρόπους που από
την πλευρά σας μπορεί να αποφευχθεί μέρος των περαιτέρω προβλημάτων τους.

Παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε για τις ανάλογες ενέργειες σας για την
πραγματοποίηση της συνεδρίασης», αναφέρεται στην επιστολή του Επιμελητηρίου.
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