
                  ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

                ΠΑΤΡΩΝ 
                 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1904 

 

                 πλατεία Γεωργίου Α` 25 ▪ ΤΚ 26221 Πάτρα 

              τηλ. 2610273257 ▪ fax 223.740 
                    web site: www.eesp.gr  ▪   e-mail:  eesp@otenet.gr                                                                     

         

 

 Αρ.πρωτ:  4121                                                                       Πάτρα,  23/10/2020 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 

 

Προς: Δήμο Πατρέων  

Κοινοποίηση: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 

   Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αξιότιμοι κύριοι 

Ήδη στην πόλη μας εκατοντάδες επιχειρήσεις έχουν κατεβάσει ρολά επιτείνοντας το 

πρόβλημα της ανεργίας και της οικονομικής δυσπραγίας. Όλες οι ανακοινώσεις, αλλά 

και οι έρευνες φορέων, δείχνουν δραματική πτώση σε όλους τους οικονομικούς δείκτες 

ενώ ήδη για την πόλη μας που ξεκίνησε πρώτη τον χορό των μέτρων οι επιπτώσεις 

είναι μεγαλύτερες. Επιπλέον με τον κίνδυνο είτε τοπικών μέτρων (lock-down), είτε 

ενός γενικού lock-down, το περιβάλλον για τις επιχειρήσεις φαίνεται ιδιαίτερα 

δυσοίωνο. Από ότι φαίνεται ακόμα και το εμβληματικό για την πόλη καρναβάλι 

προβλέπεται άλλη μία φορά να πληγεί. 

Πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη, χωρίς να έχετε μεριμνήσει σε μειώσεις. Αναμένουμε 

λοιπόν στο νέο προϋπολογισμό να λάβετε αποφάσεις όπου:   

 

• Όλες οι επιχειρήσεις να μην επιβαρύνονται με δημοτικά τέλη για την πάσης 

φύσεως κατάληψη σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς επίσης και ανταποδοτικά 

δημοτικά τέλη στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, για όσο χρονικό 

διάστημα διαρκεί η αναστολή ή η περιορισμένη λειτουργία τους (ακόμα και σε 

τοπικό lock-down). 

• Μείωση σε ποσοστό τουλάχιστον 50% σε όλες τις υποχρεώσεις προς τον Δήμο 

που απορρέουν από την επαγγελματική ιδιότητα (ανταποδοτικά τέλη, εισφορές, 

κλπ) για όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες. 

http://www.eesp.gr/


• Μείωση των μισθωμάτων  για δημοτικούς χώρους που εκμισθώνονται από τον 

δήμο. Να υπάρξει σχετική μέριμνα ούτως ώστε η μείωση να ανέλθει σε ποσοστό 

τουλάχιστον 50%, για χρονικό διάστημα μετατοπισμένο κατά τουλάχιστον ενός 

έτους από την αντιμετώπιση της πανδημίας 

• Αναστολή καταβολής των μηνιαίων ρυθμισμένων οφειλών – δόσεων, για 

χρονικό διάστημα μετατοπισμένο κατά τουλάχιστον ενός έτους από την 

αντιμετώπιση της πανδημίας. Επιπλέον να προβλεφθεί ή και να ζητηθεί ειδική 

ένταξη σε καθεστώς 100 δόσεων για χρέη προς το Δήμο με έναρξη μετά την 

παρέλευση έτους από την αντιμετώπιση της πανδημίας, με δυνατότητα 

ελάφρυνσης σε προσαυξήσεις και τόκους υπερημερίας. Η αντίστοιχη δυνατότητα 

να δοθεί και στις επιχειρήσεις που έχουν υποχρεώσεις και σε δημοτικές 

επιχειρήσεις (ΔΕΥΑΠ, ΒΙΟΠΑ Α.Ε.) 

Ο Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών με συνέπεια και συνέχεια, διεκδικεί για 

όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες,που αποτελούν σημαντικό μέρος του 

παραγωγικού ιστού του Δήμου τη μέγιστη οικονομική στήριξη από τον Δήμο Πατρέων 

και απευθύνει έκκληση τόσο στη Δημοτική αρχή όσο και στις δημοτικές παρατάξεις να 

βρεθούν αρωγοί στον καθημερινό μόχθο του ελεύθερου επαγγελματία και να δεχτούν 

τα δίκαια αιτήματά μας για οικονομική ελάφρυνση για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί 

αυτή η κρίση. 

Σας ευχαριστούμε και αναμένουμε την απάντηση και τις ενέργειες σας. 

 
Μετά τιμής, 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 
Ζαφειρόπουλος Κων/νος 

 Ο Γεν. Γραμματέας 

 
Μακρής Ευθύμιος  

 


