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Αξιότιμε Κύριοι,

     

  Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι παρατάθηκε η ηλεκτρονική υποβολή

αιτήσεων απαλλαγής  τελών από επαγγελματίες και επιχειρήσεις που ανέστειλαν την λειτουργία

της δραστηριότητας τους κατά την πρώτη φάση της υγειονομικής κρίσης στο πλαίσιο προσπάθειας

της Διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης να διευκολύνει στο μέγιστο τους πληττόμενους συμπολίτες

μας.

 Οι ενδιαφερόμενοι  επιχειρηματίες της που διατηρούν επαγγελματικές εγκαταστάσεις εντός των

ορίων του Δήμου  μας  μπορούν  να  ενημερωθούν  για  την  υποβολή  της  σχετικής  αίτησης στην

ιστοσελίδα  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  (thessaloniki.gr)  μέσω  της  παραπομπής  «Απαλλαγές

Δημοτικών  Τελών  Επιχειρήσεων».  Εκεί  βρίσκεται  αναρτημένη  η  σχετική  αίτηση  –  υπεύθυνη

δήλωση, την οποία οφείλουν να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες και εν συνεχεία

-αφού  την  εκτυπώσουν  και  την  υπογράψουν-  να  αποστείλουν  μαζί  με  τα  απαιτούμενα

δικαιολογητικά στο email: apallagescovid@thessaloniki.gr

  Για την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ενημέρωσης των επαγγελματιών και επιχειρήσεων

της πόλης σας, παρακαλούμε να κοινοποιήσετε στα μέλη του Επιμελητηρίου σας την συνημμένη

ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης.

  Επιπρόσθετα σας γνωρίζω ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 30η Νοεμβρίου 2020

το μέτρο των απαλλαγών από τα δημοτικά τέλη επεκτείνεται και για τις επιχειρήσεις που έχουν

διακόψει ή έχουν περιορίσει τη λειτουργία τους και κατά τη δεύτερη φάση της υγειονομικής κρίσης,

την οποία διανύουμε αυτήν την περίοδο.  Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις της δεύτερης φάσης
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αποφασίστηκε  απαλλαγή  από  τα  ανταποδοτικά  τέλη  καθαριότητας  και  φωτισμού  καθώς  και

απαλλαγή  από  τα  τέλη  χρήσης  κοινόχρηστου  χώρου  για  όσο  διάστημα  μείνουν  σε  ισχύ  τα

περιοριστικά μέτρα.

   Σε επόμενη φάση θα ανακοινωθεί από τον Δήμο Θεσσαλονίκης η προθεσμία μέσα στην οποία θα
γίνουν δεκτές οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που πλήττονται από το δεύτερο κύμα της πανδημίας.

   

 

                                                                                                Ο Αντιδήμαρχος
                                                                                        Επιχειρησιακού Σχεδιασμού,
                                                                                      Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης &
                                                                                           Μεταναστευτικής Πολιτικής

                                                                                               Γεώργιος Αβαρλής



ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.   Εμπορικό-Βιομηχανικό Επιμελητήριο

2.   Επαγγελματικό Επιμελητήριο

3.  Σύνδεσμος Εξαγωγέων Β.Ε.

4.  Οικονομικό Επιμελητήριο (Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας)

5.  Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

6.  Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης

7.  Ομοσπονδία Βιοτ/κών Σωματείων

8.  Ομοσπονδία Εμπορίου-Παραγωγικότητας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής-
     Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

9.   Βιοτεχνικό Επιμελητήριο

10. Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Θ.)

11. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων Ν.Θεσσαλονίκης

12. Σύνδεσμος Βιομηχανιών

13. Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Ακριβές Αντίγραφο
Αντιδήµαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασµού, Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Μεταναστευτικής Πολιτικής - Α040029
Katsaouni Triantafyllia
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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