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ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την μείωση δημοτικών τελών και των τελών κοινοχρήστων 
χώρων λόγω του  κορωνοϊού COVID-19 το έτος 2020. 
Σχετ: α)Αριθμ. πρωτ. 2148 /28-2-2020 έγγραφό μας  
          β) Αριθμ. πρωτ. 7194 /6-8-2020 έγγραφό μας  
 
  Με τα παραπάνω έγγραφα σας ενημερώσαμε για την διαδικασία χορήγησης 
κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2020. 
 Με το β) σχετικό σας γνωστοποιήσαμε την διαδικασία  με την οποία σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4688/2020 ΠΑΡ.3 ΆΡΘΡΟ 20 θα μπορούσατε να αιτηθείτε μείωση των  
τελών κοινοχρήστων χώρων  έως 50% για το έτος 2020 .  
 Επίσης με την αριθμ. 47/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς «Έγκριση 
μέτρων στήριξης της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και της διασφάλισης της 
ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης λόγω του κορωνοϊού-COVID-
19»  το Δημοτικό Συμβούλιο για την στήριξη του κλάδου των επαγγελματικών αποφάσισε  
 
- την απαλλαγή από το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε επιχειρήσεις που 
διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου 
κοινόχρηστου χώρου  σύμφωνα με το άρθρο  3 του από 24-9/20- 0- 9 8 β.δ.  Α   171), 
απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι 
περιορισμοί και   
 
-την απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού σε επιχειρήσεις που 
διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας 
και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ.   του άρθρου   του ν. 2 / 9    Α    4)  για το 
χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.  
 Επισυνάπτουμε την παρακάτω αίτηση την οποία μπορείτε να υποβάλλετε στα 
γραφεία του Δήμου μας είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου dimosagias.gr  
https://www.dimosagias.gr/request-form/, είτε αυτοπροσώπως προκειμένου να  
προβούμε στην μείωση των δημοτικών τελών. 
  Με την αίτησή σας είναι απαραίτητο να υποβληθούν όλα τα επισυναπτόμενα 
δικαιολογητικά. 
 
 Η δημοτική αρχή σε αυτό το νέο  πρωτόγνωρο  οικονομικό και κοινωνικό 
περιβάλλον που διαμορφώνεται  άλλα και με την φιλοσοφία που την διακατέχει , ότι μια 
οικονομία  δομείται με  υγιείς επιχειρήσεις και όχι με κλειστές και κατεστραμμένες  που 
ισούνται με προβληματικό κράτος, βρίσκεται σε μια συνεχή προσπάθεια για την  στήριξη 
και διασφάλιση μιας  προοπτικής επιβίωσης και ανάπτυξης των ΜΜΕ της περιοχης . 

 

https://www.dimosagias.gr/request-form/


 Βέβαια παραμένουμε ταυτόχρονα στην διάθεση όλων των φορέων και των 
επιχειρήσεων σε  έναν ανοιχτό διάλογο οποιαδήποτε πρότασης  βρίσκεται σε αυτήν την 
κατεύθυνση με τα δεδομένα και τις δυνατότητες που διαθέτουμε.  
  
        Με εκτίμηση  
      Ο Αντιδήμαρχος  
                                      
      Ντάγκας Νικόλαος  

 
 
 

 
Επισυνάπτεται  

1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ (ΛΟΓΩ COVID-19)  
2. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

(ΛΟΓΩ COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


