
 
 

 

 

Τρίτη 7 Απριλίου 2020  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήμος Αριστοτέλη «σύμμαχος» των πολιτών και των τοπικών επιχειρήσεων έναντι 

των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας 

Μέτρα οικονομικών ελαφρύνσεων για δημότες και επιχειρήσεις θέτει σε εφαρμογή ο Δήμος 

Αριστοτέλη, με εντολή του Δημάρχου Στέλιου Βαλιάνου, προκειμένου να συμβάλλει στη 

στήριξη των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στην τοπική κοινωνία. 

Σύμφωνα με το σχέδιο απόφασης που θα εισηγηθεί ο Δήμαρχος στην επόμενη συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, για επιχειρήσεις που εμπίπτουν σε ειδικά και έκτακτα μέτρα, που 

διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους προς αποτροπή της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα εφαρμογής των σχετικών περιορισμών θα 

ισχύσουν τα εξής: 

1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ενιαίων ανταποδοτικών δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του ν. 

25/1975. Το μέτρο ισχύει για τους επαγγελματικούς λογαριασμούς παροχής ρεύματος. Η 

απαλλαγή θα διενεργείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, η οποία θα συνοδεύεται από 

αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ και αποδεικτικά για το χρόνο διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης. 

Στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, θα διενεργηθεί 

συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.  

2. ΑΠΑΛΛΑΓΗ καταβολής των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων. Στην περίπτωση που 

έχουν καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, θα διενεργηθεί συμψηφισμός με 

μελλοντικές απαιτήσεις τελών.  

3. ΑΠΑΛΛΑΓΗ μόνο ως προς την υποχρέωσή τους για την καταβολή τέλους κατάληψης 

κοινοχρήστων χώρων για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν μόνο με την παράδοση κατ’ οίκον ή 

στο χέρι (delivery) προϊόντων που έως την χρονική στιγμή λήψης των περιοριστικών μέτρων 

λειτουργούσαν κανονικά.   

4. ΑΝΑΣΤΟΛΗ καταβολής ενοικίου προς το Δήμο σε όσα δημοτικά ακίνητα στεγάζονται 

επιχειρήσεις που σταμάτησαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους. Σε αυτήν την κατηγορία 

εντάσσονται και τα ακίνητα που εκμισθώνονται από την ΑΞΤΑΔΑ Α.Ε. 

5. ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας καταβολής και αναστολή της είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών, καθώς 

και προθεσμιών καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών για όλο το χρονικό 

διάστημα επιβολής των μέτρων. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας και 

αναστολής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων 

οφειλών, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις. Στο μέτρο αυτό 

εντάσσονται και οι μισθωτοί των επιχειρήσεων που επλήγησαν. 

6.  ΑΠΑΛΛΑΓΗ καταβολής τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθαρίστων 

εσόδων. Επειδή το τέλος βαρύνει τον πελάτη των επιχειρήσεων, των οποίων η λειτουργία έχει 

ανασταλεί και δεν εκδίδουν φορολογικά στοιχεία για να εισπράττουν τα αναφερόμενα τέλη, ο 

δήμος δεν θα αναζητήσει την είσπραξή τους.  



 
 

 

 

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της προσπάθειας στήριξης οικογενειών δημοτών και κατοίκων 

του Δήμου Αριστοτέλη, στο βαθμό που αυτό εμπίπτει στις δημοτικές δυνατότητες και 

αρμοδιότητες, το σχέδιο μέτρων περιλαμβάνει τα εξής:  

1.  ΑΠΑΛΛΑΓΗ καταβολής τροφείων για τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό και για τους παιδικούς και 

βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου που υπάγονται στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του 

Δήμου, για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους βάσει της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 

20021/21-03-2020 (ΦΕΚ 956/Β/21-03-2020) 

2. ΑΠΑΛΛΑΓΗ καταβολής διδάκτρων στη Μουσική Σχολή του Αριστοτελείου Πνευματικού 

Κέντρου, για όλο το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας του. 

3. ΑΝΑΣΤΟΛΗ καταβολής μισθωμάτων από την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων.  

Σε σχετική δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, επισημαίνει: 

«Οι υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι του Δήμου, είναι εδώ και καιρό στην πρώτη γραμμή της 

προσπάθειας προστασίας των ηλικιωμένων μας και των ευπαθών συμπολιτών μας, από τον 

κίνδυνο της υγειονομικής απειλής που φέρνει η εξελισσόμενη πανδημία. Τώρα, ο Δήμος έρχεται 

να σταθεί “σύμμαχος” πολιτών και επιχειρήσεων, έναντι των οικονομικών επιπτώσεων της 

πανδημίας. Η κρίση μας βρίσκει ενωμένους, όπως θα μας βρει και η επόμενη μέρα, για την οποία 

παράλληλα εργαζόμαστε. Τα μέτρα που ανακοινώνουμε, είναι άμεσα, αλλά δεν είναι απαραίτητα 

τα μοναδικά. Στον βαθμό που θα απαιτηθεί, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, με ίδιες 

δυνάμεις και με τη διεκδίκηση υποστήριξης από την κεντρική κυβέρνηση, προκειμένου να 

επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή στήριξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, στην προσπάθεια 

ανάκαμψης που θα ακολουθήσει. Προς το παρόν, όλοι μένουμε σπίτι. Αλλά δεν παύουμε να 

είμαστε μαζί. Όλοι οι πολίτες, σε όλες τις κοινότητες.» 

 

Από το Γραφείο Τύπου 


