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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήμαρτος Μεγαρέφν Γρηγόρης Σηαμούλης, ενημερώνει 

Επιτειρημαηίες, για ηην απαλλαγή ηης καηαβολής Τελών 

Καθαριόηηηας και Φφηιζμού 

Είλαη αιήζεηα όηη νη επηρεηξεκαηίεο είλαη θη απηνί ζύκαηα ηεο παλδεκίαο ηνπ 

Κνξνλντνύ νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ιόγσ ησλ 

πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ, πνπ έιαβε πξό δηκήλνπ πεξίπνπ ε Κπβέξλεζε ύζηεξα από 

νδεγίεο ησλ εηδηθώλ. 

Όπσο έρεη γίλεη γλσζηό ε πνιηηεία ηαπηόρξνλα έιαβε κέηξα αλαθνύθηζεο θαη 

ζηήξημεο όισλ όζσλ επιήγεζαλ  θη εμαθνινπζνύλ λα πιήηηνληαη από ηελ παλδεκία. 

Τν ίδην έθαλε θαη ν Δήμος Μεγαρέφν πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δώζεη κία νηθνλνκηθή 

αλάζα λα κπνξέζνπλ λα μαλαλνίμνπλ ηα θαηαζηήκαηά ηνπο θαη λα δηαηεξήζνπλ ηηο 

ζέζεηο εξγαζίαο ζε απηέο θαη λα κελ πξνβνύλ ζε απνιύζεηο πξνζσπηθνύ. 

Ο Δήκαξρνο Μεγαξέσλ Γρηγόρης Σηαμούλης εηζεγήζεθε ζην Δεκνηηθό 

Σπκβνύιην ηελ απαλλαγή ηεο θαηαβνιήο ησλ Τειώλ Καζαξηόηεηαο θαη Φσηηζκνύ ζε 

όζεο επηρεηξήζεηο έρνπλ δηαθόςεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ιόγσ ηεο παλδεκίαο θαη 

πξάγκαηη ην Δημοηικό Σσμβούλιο ζηελ ζπλεδξίαζε, πνπ έγηλε ηελ Δεπηέξα 4 Ματνπ 

κε ηειεδηάζθεςε, ελέθξηλε ηελ εηζήγεζε ηνπ Δεκάξρνπ  ΟΜΟΦΩΝΑ. 

Απηήλ ηελ απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ν Δήκαξρνο Μεγαξέσλ 

Γρηγόρης Σηαμούλης ηελ γλσζηνπνίεζε θαη ζηνλ Εμπορικό Σύλλογο 

Μεγάρφν ρζέο Τξίηε 5 Ματνπ 2020, κε ζρεηηθή επηζηνιή ζηελ νπνία 

αλαθέξεη ηα εμήο: 

« Αλαθνξηθά κε όζα δηαιακβάλνληαη ζην ππ’ αξηζ. πξση. 7330/23-4-2020 έγγξαθό ζαο, 

ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 

Τελ Δεπηέξα 04 Μαΐνπ 2020, ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε ην Δεκνηηθό 

Σπκβνύιην ηοσ Δήμοσ Μεγαρέφν θαη νκόθσλα απνθάζηζε ηελ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ηης 

καηαβολής ηελών Καθαριόηηηας και Φφηιζμού ησλ επηρεηξήζεσλ,  πνπ έρνπλ 

δηαθόςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ιόγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ Κνξνλντνύ θαη ησλ κέηξσλ 

απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ Covid 19,  γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα, πνπ ηζρύνπλ νη 

ζρεηηθνί πεξηνξηζκνί  ζύκθσλα κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ  ηεο 

Κπβέξλεζεο, ζηηο 20 Μαξηίνπ 2020. 
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Οη ελδηαθεξόκελνη επηρεηξεκαηίεο ζα ππνβάιινπλ ζρεηηθή ειεθηξνληθή 

αίηεζε ζην Δήμο Μεγαρέφν, γλσζηνπνηώληαο ηνπο ΚΑΔ δξαζηεξηόηεηαο, πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηελ σο άλσ αλαθεξνκέλε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ, 

θαζώο θαη ηνλ αριθμό Μεηρηηή ηλεκηρικού ρεύμαηος, ώζηε λα ελεκεξσζεί ν 

πάξνρνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη λα ππάξμεη απαιιαγή ζε επόκελνπο ινγαξηαζκνύο. 

Πνζά, πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ή ζα θαηαβιεζνύλ εληόο ηνπ δηαζηήκαηνο 

απαιιαγήο, δύναηαι να ζσμυηθιζηούν κε κειινληηθέο απαηηήζεηο ηειώλ, θαηόπηλ 

αηηήζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.» 

 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων Σχέςεων 

 
 


