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ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 

 

Προς: Δήμο Πατρέων  

Κοινοποίηση: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 

   Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε 

 

Με το υπ΄αριθμ. Α68  της 20/03/2020 ΦΕΚ άρθρο 37 δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ, 

να στηρίξουν την τοπική οικονομία της πόλης με απόφαση Δημοτικού συμβουλίου. 

Παρακαλούμε για την άμεση στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων με μέτρα που θα 

βοηθήσουν στο να μην κλείσουν οι επιχειρήσεις μας: 

 

•  Οι επιχειρήσεις να μην επιβαρύνονται με δημοτικά τέλη για την πάσης φύσεως 

κατάληψη σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς επίσης και με τα δημοτικά τέλη στους 

λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή ή η 

περιορισμένη λειτουργία τους. Το μέτρο να ισχύει και για τα οικιακά τιμολόγια των ως 

άνω επιχειρηματιών και ελευθέρων επαγγελματιών. Να προβλεφθεί επίσης μείωση σε 

ποσοστό τουλάχιστον 50%, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους. 

 

• Απαλλαγή της καταβολής των μηνιαίων μισθωμάτων για δημοτικούς χώρους που 

εκμισθώνονται από τον Δήμο για όσες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές ή πλήττονται 

και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή ή η περιορισμένη λειτουργίας τους. 

Να προβλεφθεί μείωση σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον ενός έτους 

 

• Αναστολή καταβολής των μηνιαίων ρυθμισμένων οφειλών – δόσεων, για 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους. 

 

• Όσον αφορά την επιστροφή χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί, αυτά να  

συμψηφιστούν.  

http://www.eesp.gr/


 

Η Δημοτική αρχή, λόγω και της μεγάλης οικονομικής ζημιάς που υπέστη η πόλη με την 

ακύρωση του Πατρινού Καρναβαλιού, να αναλάβει να στείλει επιστολή-ψήφισμα προς 

όλα τα συναρμόδια Υπουργεία με αίτημα να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του 

επιδόματος των 800€ και των λοιπών ευεργετημάτων όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, 

μικροπωλητές, πωλητές λαϊκών αγορών καθώς και αγρότες και αλιείς που αποτελούν 

σημαντικό μέρος του παραγωγικού ιστού του Δήμου μας. Το αίτημα αυτό ήδη έχει 

σταλεί από τον Σύλλογό μας και την Ομοασπονδία μας. 

 

Σας ευχαριστούμε και αναμένουμε την απάντηση και τις ενέργειες σας. 

 

 

Μετά τιμής, 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 
Ζαφειρόπουλος Κων/νος 

 Ο Γεν. Γραμματέας 

 
Μακρής Ευθύμιος  

 


