
 

 

Ωραιόκαστρο, 24.10.2019 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ: Ανάσα για τους επαγγελματίες  

με μείωση δημοτικών τελών κατά 11,4%  

 

Στη μείωση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού σε ποσοστό 11,4% για τους επαγγελματίες 

προτίθεται να προχωρήσει από 1ης Ιανουαρίου 2020 ο δήμος 

Ωραιοκάστρου.  

«Στόχος της δημοτικής αρχής με την πρόταση για γενναίες μειώσεις των 

δημοτικών τελών που ισχύουν στην επαγγελματική στέγη είναι να δοθεί 

μια ανάσα στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον δήμο 

Ωραιοκάστρου, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια είχαν πληγεί τόσο 

από την οικονομική κρίση όσο όμως και από την τοπική 

υπερφορολόγηση», ανέφερε σχετικά ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου 

Παντελής Τσακίρης, τονίζοντας ότι «η παρούσα διοίκηση είναι 

αποφασισμένη να στηρίξει την επιχειρηματικότητα στην πράξη αλλά 

και να δημιουργήσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις, ώστε ο δήμος 

Ωραιοκάστρου να αποτελέσει έναν ελκυστικό προορισμό για 

επενδύσεις». 



Στην οικονομική επιτροπή 

Η πρόταση της διοίκησης Τσακίρη για μειώσεις δημοτικών τελών κατά 

11,4% στους επαγγελματίες κατατέθηκε προς έγκριση στην οικονομική 

επιτροπή, που συνεδρίασε σήμερα το μεσημέρι υπό την προεδρία του 

αρμόδιου αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

Δημήτρη Καρασαββίδη. 

Έπειτα από τη σχετική έγκριση που δόθηκε από την πλειοψηφία των 

μελών της οικονομικής επιτροπής, το θέμα της αναπροσαρμογής των 

δημοτικών τελών θα απασχολήσει και τα μέλη του δημοτικού 

συμβουλίου Ωραιοκάστρου στην επόμενη τακτική συνεδρίασή τους. 

 

Αύξηση επενδύσεων στην καθαριότητα    

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, η 

φιλοσοφία της δημοτικής αρχής στο θέμα του καθορισμού των 

συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού στηρίζεται στο δίπτυχο 

«μειωμένα δημοτικά τέλη – αυξημένες υπηρεσίες προς τους πολίτες». 

Ο κ. Τσακίρης υπογράμμισε, εξάλλου, ότι μέσα στην επόμενη χρονιά ο 

δήμος Ωραιοκάστρου πρόκειται να προχωρήσει σε γενναίες επενδύσεις 

στον ευαίσθητο τομέα της καθαριότητας αλλά και του 

ηλεκτροφωτισμού, ώστε ακριβώς οι πολίτες να απολαμβάνουν στο εξής 

υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. 

«Η μείωση των δημοτικών τελών αποτέλεσε κεντρική προγραμματική 

μας δέσμευση. Φέτος, μέσα στις πρώτες πενήντα μέρες της διοίκησής 

μας, κάνουμε το πρώτο αποφασιστικό βήμα, προωθώντας μειώσεις για 



την επαγγελματική στέγη κατά 11,4%», υπογράμμισε ο δήμαρχος 

Ωραιοκάστρου, προσθέτοντας ότι «σε δώδεκα μήνες από σήμερα 

πρόκειται να επανεξετάσουμε τους συντελεστές καθαριότητας και 

φωτισμού στο σύνολό τους, δηλαδή τόσο για τους επαγγελματίες όσο 

και για τα νοικοκυριά». 

Παράλληλα, ο κ. Τσακίρης έκανε γνωστό ότι ειδικά για το βιοτεχνικό 

πάρκο πρόκειται να συγκροτηθεί ειδικό συνεργείο, επιφορτισμένο με 

την αντιμετώπιση προβλημάτων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, 

το οποίο θα λειτουργήσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020. 

 

Πώς διαμορφώνονται οι συντελεστές καθαριότητας και φωτισμού 

Σύμφωνα με την πρόταση της δημοτικής αρχής, όπως αυτή 

παρουσιάστηκε από τον αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών Δημήτρη Καρασαββίδη, τα δημοτικά τέλη για το 2020 θα 

διαμορφωθούν ως εξής: 

 Για τους επαγγελματίες θα ισχύσει μείωση κατά 11,4%. Ο 

συντελεστής γενικής χρήσης, λοιπόν, θα μειωθεί σε 1,95 

ευρώ/τ.μ. από 2,20 ευρώ/τ.μ., που είναι σήμερα. 

 Για τους στεγασμένους χώρους εμβαδού 1.001 – 3.000 τ.μ. τα 

τέλη θα μειωθούν σε 1,77 ευρώ/τ.μ από 2,00 ευρώ/τ.μ. σήμερα. 

 Για τους στεγασμένους χώρους εμβαδού 3.001 – 6.000 τ.μ. τα 

τέλη θα μειωθούν σε 1,68 ευρώ/τ.μ. από 1,90 ευρώ/τ.μ. σήμερα. 

 Για τους στεγασμένους χώρους εμβαδού άνω των 6.000 τ.μ. τα 

τέλη θα μειωθούν σε 1,15 ευρώ/τ.μ. από 1,30 ευρώ /τ.μ. σήμερα.   



 Για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη 

κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς ορίζεται 

μειωμένος συντελεστής στο ύψος του 0,70 ευρώ/τ.μ. 

 Ο συντελεστής δημοτικών τελών για οικιακή χρήση παραμένει 

αμετάβλητος στο ύψος του 1,20 ευρώ/τ.μ. 

Μειώσεις για τις ευπαθείς ομάδες 

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών, μειωμένα θα είναι τα δημοτικά τέλη για 

άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες.  

Ειδικότερα, για οικογένειες που έχουν κάποιο μέλος με ποσοστό 

αναπηρίας άνω του 67% ισχύει μείωση στα δημοτικά τέλη κατά 50%. 

Μειώσεις προβλέπονται και για τις οικογένειες που έχουν την 

πολυτεκνική ιδιότητα ως εξής: 

 Για οικογένειες με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα προβλέπεται 

μείωση 50%. 

 Για οικογένειες με πέντε εξαρτώμενα τέκνα προβλέπεται μείωση 

60%. 

 Για οικογένειες με έξι εξαρτώμενα τέκνα προβλέπεται μείωση 

70%. 

 Για οικογένειες με επτά εξαρτώμενα τέκνα και άνω προβλέπεται 

μείωση 80%. 


