
 
Προς τους κατοίκους του Δήμου Ωραιοκάστρου 

Βάσει της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου με αριθμό 252/2017, η οποία σύμφωνα με 
το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 61412/02-11-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ισχύει 
αναδρομικά από 01/01/2017, σας ενημερώνουμε ότι ο συντελεστής Δημοτικών Τελών για τις εργοταξιακές 
παροχές ορίστηκε στα 0,10€/τ.μ. 

Δεδομένου ότι σε μια εργοταξιακή παροχή χρεώνεται το οικόπεδο ή το αγροτεμάχιο με συντελεστές μη 
στεγασμένων χώρων για τα δημοτικά τέλη, αφού ακόμη δεν υφίσταται κτίριο, η χρέωση με συντελεστή μη 
στεγασμένων χώρων ίσο με 0,60€/τ.μ. συνεπαγόταν δυσβάσταχτες χρεώσεις για τους πολίτες και συχνά μη 
τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, φαινόμενο που έπαιρνε μεγάλες διαστάσεις όσο μεγαλύτερη ήταν η 
έκταση επί της οποίας ανεγειρόταν το κτίριο. Προς όφελος των πολιτών, η Διοίκηση του Δήμου προχώρησε 
στη λήψη απόφασης ιδιαίτερα μειωμένου συντελεστή με βάση την αρχή της αναλογικότητας που οφείλει να 
διέπει την πολιτική χρέωσης και είσπραξης του ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 
πάντα στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και με στόχο τη διαφύλαξη της εμπιστοσύνης των πολιτών προς 
τη Δημόσια Διοίκηση.  

Κατόπιν τούτων καλούμε όλους τους πολίτες που έχουν στην κατοχή τους εργοταξιακή παροχή, να 
προσέλθουν στο Δήμο Ωραιοκάστρου, προκειμένου να αναπροσαρμοστεί η χρέωση της εργοταξιακής τους 
παροχής βάσει του νέου, μειωμένου συντελεστή δημοτικών τελών. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση. Παρακαλώ επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το 
Γραφείο Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, προκειμένου να ενημερωθείτε για τη διαδικασία 
διόρθωσης εμβαδού. 

 

Πληροφορίες- εξυπηρέτηση κοινού:  

Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, τηλ: 2313304085, Καραλιοπούλου Κατερίνα, τηλ: 2313304071, Γουλάτση 

Πέτρα, τηλ: 2313304094, Δευτέρα-Πέμπτη 08:30-14:30, Γραφείο Εσόδων και Περιουσίας, ισόγειο 

Δημαρχείου Ωραιοκάστρου. Το γραφείο Τ.Α.Π. παραμένει κλειστό για το κοινό κάθε Παρασκευή. 
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Συντάξασα 
Αναπλ.Προϊσταμένη 

Εσόδων, Περιουσίας και 
Ταμείου 

Προϊσταμένη Δ/νσης 
Οικονομικού-Διοικητικού 

Αντιδήμαρχος 
Οικονομικού, Διοικητικού, 

Προγραμματισμού και 
Δ.Ε. Ωραιοκάστρου 

 
    

ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΟΣΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

(Ημερομηνία) 
……/……/………… 

(Ημερομηνία) 
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(Ημερομηνία) 
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(Ημερομηνία) 
……/……/………… 

 

 
 
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ωραιόκαστρο, 05/12/2017 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ    

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου 

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  Παπαδοπούλου Ε., Καραλιοπούλου Αικ. 
Γουλάτση Πέτρα 

  

Ταχ. Δ/νση: Κομνηνών 76 Τ.Κ.: 57013 
Τηλέφωνo: 2313 304085,-71,-94 Fax: 2310 698647 
Ηλεκτρον. Δ/νση: papadopoulou@oraiokastro.gr, goulatsi@oraiokastro.gr, karaliopoulou@oraiokastro.gr   

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για εργοταξιακές παροχές 


