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Κύριε Δήμαρχε,

         Οι  πολιτιστικοί  φορείς  (Αδελφότητες,  σωματεία,  Ομοσπονδίες,
Συνομοσπονδίες)  ανήκουν  φορολογικά  στην  κατηγορία  των  νομικών
προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

        Σκοπός των πολιτιστικών φορέων είναι η διάσωση και η διάδοση της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, για την εκπλήρωση του οποίου διοργανώνουν
εκδηλώσεις, μαθήματα παραδοσιακών χορών και τραγουδιών, συμμετέχουν σε
εορτασμούς Εθνικών επετείων και γενικά προσπαθούν να μεταλαμπαδεύσουν
την πολιτιστική μας παρακαταθήκη στις νεότερες γενιές. 

          Όλοι όσο συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια των πολιτιστικών
φορέων, προσφέρουν εθελοντικά και αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους.  

          Οι πόροι των φορέων είναι οι εισφορές των μελών τους και οι ελάχιστες
προσφορές συμπατριωτών.  Οι επιχορηγήσεις από την πολιτεία καθώς και οι
χορηγίες διαφόρων επιχειρήσεων είναι ανύπαρκτες στην εποχή μας.

          Η έλλειψη πόρων για λογιστική υποστήριξη για ενοίκιο στέγασης, το
τεκμαρτό μίσθωμα της  συστέγασης και της φιλοξενίας είναι προβλήματα που
οι  διοικήσεις  αδυνατούν  να  αντιμετωπίσουν  με  αποτέλεσμα  τις  μεγάλες
φορολογικές ελλείψεις. 

          Η ευθύνη των φορολογικών ελλείψεων βαραίνει τις διοικήσεις  σύμφωνα
με το νόμο και τις εξαναγκάζουν σε παραίτηση, οδηγώντας τους πολιτιστικούς
φορείς σε συρρίκνωση και σε διάλυση.  

               



             Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναφερόμενα καθώς και όσα έχουν
προκύψει  κατά  τη  διάρκεια  της  πανδημίας  του  κορωνοϊού,  ζητάμε  να
μεριμνήσετε για την ικανοποίηση του αιτήματος απαλλαγής από την καταβολή
των  δημοτικών  τελών  λόγω  αναστολής  της  λειτουργίας τους,  όλων  των
Πολιτιστικών Σωματείων, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9
του άρθρου   37 «Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας Ο.Τ.Α» της ΠΝΠ (ΦΕΚ
Α΄ 68/20-03-2020): «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που
διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του
κορωνοϊού  COVID-19  μπορεί  να  απαλλάσσονται  του  ενιαίου  ανταποδοτικού
τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 25/1975 (Α' 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με
την  απόφαση  αυτή  μπορεί  να  ρυθμίζονται  και  θέματα  συμψηφισμού  με
μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί  ποσά
εντός του διαστήματος απαλλαγής» 

                                     Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

                    Ο Πρόεδρος                                  Η Γεν. Γραμματέας

                  Γιάννης Φραγκούλης                             Σοφία Ηρακλείδου


