
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Θέμα: «Αυξήσεις στα δημοτικά τέλη στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου»   

 

 

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, 

Είναι σε όλους γνωστή η δεινή θέση στην οποία βρίσκεται η τοπική αγορά και είναι γεγονός 

ότι χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις, προσπαθούν εναγωνίως να επιβιώσουν. Κάθε επιπλέον 

έξοδο το οποίο επιβαρύνει τη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων έρχεται να προστεθεί στα 

συσσωρευμένα βάρη που έχουν τους επιβληθεί, και πρέπει να αντιμετωπίζεται με σύνεση και 

περίσκεψη. Αφορμή για την σύνταξη της επιστολής αυτής, είναι οι διαμαρτυρίες επιχειρήσεων 

μελών μας που βρίσκονται εγκατεστημένες στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου για τη «σχεδιαζόμενη» 

αύξηση (της τάξης του 280%)  στα δημοτικά τέλη και το δημοτικό φόρο, η οποία μάλιστα έχει 

ήδη αποφασιστεί στην οικονομική επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου.  

 

Γνωρίζουμε ότι λειτουργείτε υπεύθυνα και προσπαθείτε να είσαστε αποτελεσματικοί, παρά 

την ανεπάρκεια πόρων και την οικονομική στενότητα που αντιμετωπίζει ο Δήμος αλλά και 

ολόκληρη η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι όμως αναγκαίο να δείξετε κατανόηση, ιδιαίτερα τώρα 

που έχει κορυφωθεί η κρίση και η αβεβαιότητα από τα capital controls. Με τη συνεχή 

στοχοποίηση, οι χειμάζουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξουθενώνονται, και τελικά 

αναστέλλουν τη λειτουργία τους. Ειδικά στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου όπου όπως 

γνωρίζετε οι παροχές κοινόχρηστων υπηρεσιών είναι ανύπαρκτες και η εικόνα που 

παρουσιάζει είναι εικόνα εγκατάλειψης. 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
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Για τους παραπάνω λόγους κ. Δήμαρχε, προτείνουμε να μην υπάρξει καμία αύξηση στα 

δημοτικά τέλη, αντιθέτως μόνο μειώσεις μπορούν να ανταποκριθούν στη σημερινή 

πραγματικότητα. Είμαστε βέβαιοι πως, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε θα 

αναθεωρήσετε την απόφασή σας και δεν θα αυξήσετε τα δημοτικά τέλη. Με τη βεβαιότητα ότι 

θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας σας ευχαριστούμε προκαταβολικά .  

 

 

 

 

Με εκτίμηση 

 

Ο Πρόεδρος 

Μανώλης Αλιφιεράκης  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

1. Γιώργο Καραντινό, Αντιδήμαρχο Οικονομικών Δήμου Ηρακλείου  

2. Αντωνακάκη Ελευθέριο, Πρόεδρο ΔΣ Συνδέσμου επιχειρήσεων 

Βιομηχανικής περιοχής Ηρακλείου 

3. Μέλη ΔΣ Επιμελητηρίου Ηρακλείου 

4. ΜΜΕ 

 


