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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13.1.011 

Δραστική μείωση των Δημοτικών Τελών που φτάνει και το 32,86% 

τόλμησε η Δημοτική αρχή  

 

 

Σε δραστική μείωση των Δημοτικών τελών και φόρων -όπου ήταν υψηλά- 

και οι οποίες σε κάποιες Δημοτικές Κοινότητες είναι οι μεγαλύτερες που 

έχει γίνει σε σχέση με όλους τους Δήμους της χώρας, προχώρησε ο Δήμος 

Διονύσου. 

Πρόκειται για σημαντικές μειώσεις που όπως αποδεικνύεται και στους 

αναλυτικούς πίνακες που παραθέτουμε, φτάνουν στο 32,86% (περίπτωση 

της Δροσιάς), στις κατοικίες, ενώ η μείωση του Δημοτικού Φόρου στην 

Άνοιξη ξεπερνάει στο 183%!!! 

Σημαντική είναι και η μείωση των Δημοτικών Τελών για τις επιχειρήσεις με 

το μεγαλύτερο ποσοστό στη Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς που είναι 

50,67%!!!. 

Ταυτόχρονα το Δημοτικό Συμβούλιο ‘πάγωσε’ Δημοτικά Τέλη και Φόρους 

όπου οι τιμές τους ήταν χαμηλές, παρά τις επιταγές του «Καλλικράτη» που 

ζητάει ομογενοποίηση, η οποία με βάση τις ιδιαιτερότητες του 

«Καλλικρατικού» Δήμου Διονύσου, θα έπρεπε να γίνει προς τα πάνω…    

«Θα ήταν κοινωνικά άδικο να αυξήσουμε τα Δημοτικά τέλη και τους 

φόρους μέσα σε αυτό το δύσκολο οικονομικοκοινωνικό πεδίο, όπου η 



ανεργία καλπάζει και πολλοί συνδημότες μας δυσκολεύονται να 

αντιμετωπίσουν την καθημερινότητά τους» δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος 

Διονύσου κ. Γιάννης Καλαφατέλης. 

  

Και πρόσθεσε: «Παρά το ότι οι ανάγκες του Δήμου με τον «Καλλικράτη» 

είναι αυξημένες και τα έσοδα από το κράτος μηδαμινά, μπορώ να πω ότι 

τολμήσαμε να  προχωρήσουμε σε μείωση των Δημοτικών Τελών και Φόρων 

για να ανακουφίσουμε κάπως συνδημότες μας σε Δημοτικές Κοινότητες 

που πλήρωναν πολλά, αλλά και τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες του 

Δήμου μας για τους οποίους αναζητούμε τρόπους περαιτέρω στήριξής τους. 

Θέλω να υπογραμμίσω ιδιαίτερα και να καταστήσω σαφές, ότι παρά το ότι 

οι μειώσεις στα έσοδα του Δήμου λόγω των μειώσεων σε Δημοτικά τέλη και 

φόρους θα είναι σημαντική, όχι μόνο δεν θα υπάρξει έκπτωση στις 

υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, αλλά μέσα από 

χρηστή και συνετή διοίκηση, θα προχωρήσουμε στην διαρκή αναβάθμισή 

τους. 

«Κάποιοι περί άλλων τυρβάζουν…» 

Κλείνοντας θα ήθελα να θέσω υπόψη όλων των συνδημοτών μας, τα εξής: 

«Η απόφαση για μείωση των Δημοτικών Τελών και φόρων, που ήταν 

δέσμευση της Δημοτικής Αρχής, εγκρίθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά 

πλειοψηφία. Υπήρξαν ωστόσο συνάδελφοι της μειοψηφίας που όχι μόνο 

καταψήφισαν, αλλά κατήγγειλαν κιόλας την απόφαση, καταθέτοντας 

αίτηση ακύρωσής της… Είναι προφανές ότι κάποιοι περί άλλων τυρβάζουν… 

Εάν το αίτημά τους δικαιωθεί θα επιστρέψουμε στο προηγούμενο καθεστώς 

-δηλαδή ότι ίσχυε το 2011- με συνέπεια πρόσθετα οικονομικά βάρη για 

περίπου το 50% των συνδημοτών μας και των επιχειρήσεων.  

Θέτω την ενέργειά τους αυτή στην κρίση σας». 

Οι συγκριτικοί πίνακες των Δημοτικών τελών, φόρων και ΤΑΠ 2011 -2012,  

έχουν ως εξής:  

 

Οικιακή χρήση 

Δημ. Κοινότητα Συντ. Δημ.Τελών 

2011 

Συντελ. Δημ.  

Τελών 2012 

Μεταβολή Δημ. 

Τελών οικιακής 

% 

Άγ. Στέφανος 1,00 1,00 0,00% 



 

 

Συνολικός μέσος όρος: -10,22% 

 

Γενική χρήση 

Δημ. Κοινότητα Συντ. Δημ.Τελών 

2011 

Συντελ. Δημ.  

Τελών 2012 

Μεταβολή Δημ. 

Τελών Γενικής% 

Άγ. Στέφανος 2,30€   2,30€  0,00% 

Άνοιξη 3,79€  3,00€ -26,33% 

Διόνυσος 1,29€  1,79€ 27,93%  

Δροσιά 4,52€ 3,00€ -50,67% 

Κρυονέρι 1,99€  1,99€ 0,00% 

Ροδόπολη 3,19€ 3,00€ -6,33% 

Σταμάτα 3,79€ 3,00€  -26,33% 

Συνολικός μέσος όρος: -11,68% 

 

 

Δημοτικοί φόροι 

  Άνοιξη 1,72€ 1,40€ -22,86% 

Διόνυσος 1,29€ 1,29€ 0,00% 

Δροσιά 1,86€ 1,40€ -32,86% 

Κρυονέρι 0,85€ 0,85€ 0,00% 

Ροδόπολη 1,35€  1,30€ -3,85% 

Σταμάτα 1,12€ 1,00€ -12,00% 



Δημ. Κοινότητα  Συντελ. Δημοτικών  

Φόρων 2011 

Συντελ. Δημοτικών 

Φόρων 2012 

Μεταβολή Δημοτ. 

Φόρων % 

Αγ. Στέφανος 0,19€ 0,24€  20,83% 

Άνοιξη  0,68€ 0,24€  -183,33% 

Διόνυσος 0,25€ 0,24€ -4,17%  

Δροσιά  0€ 0,24€  100,00% 

Κρυονέρι 0,17€ 0,24€ 29,17% 

Ροδόπολη 0,19€ 0,24€ 20,83% 

Σταμάτα 0€ 0,24€ 100,00% 

 

ΤΑΠ 

Δημ. Κοινότητα  Συντελ. ΤΑΠ 2011 Συντελ. ΤΑΠ 2012 Μεταβολή ΤΑΠ% 

Αγ. Στέφανος 0,025%  0,025%  0,00% 

Άνοιξη 0,035% 0,025% -40,00% 

Διόνυσος 0,035% 0,025% -40,00% 

Δροσιά  0,025% 0,025% 0,00% 

Κρυονέρι 0,025% 0,025%  0,00% 

Ροδόπολη 0,035% 0,025% -40,00% 

Σταμάτα 0,030% 0,025% -20,00% 

 

Συνολικός μέσος όρος: -20,00%  

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 



 


