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City of Greater Dandenong Property Rates

Τέλη Ακινήτων του Δήμου του Greater Dandenong

Rates are an annual charge based on the value of your property. Your
rates help Council to deliver services to the community and keep
public areas, like buildings and parks, maintained. Rate notices are
mailed out to all property owners.

Τα Τέλη Ακινήτων [Property Rates] είναι ετήσιες χρεώσεις που βασίζονται
στην αξία του ακινήτου σας. Τα τέλη βοηθούν το Δήμο να προσφέρει
υπηρεσίες στην κοινότητα και να συντηρεί τους δημόσιους χώρους, όπως τα
κτήρια και τα πάρκα. Τα ειδοποιητήρια των τελών ταχυδρομούνται σε όλους
τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Paying your rates
City of Greater Dandenong has a mandatory four instalment payment
option. Rates instalment payments are due by the last day in
September, November, February and May.

Η πληρωμή των τελών σας
Ο Δήμος του Greater Dandenong έχει θεσπίσει μια υποχρεωτική καταβολή
τεσσάρων δόσεων. Οι δόσεις των τελών καταβάλλονται έως την τελευταία
ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου, Φεβρουαρίου και Μαΐου.

You can pay your rates in one of the following ways:
 In person at the Springvale, Dandenong or Parkmore Council
Customer Service Centres.
 Post a cheque to City of Greater Dandenong, PO Box 200,
DANDENONG, 3175
 Pay online via www.greaterdandenong.com
 BPay through your own bank’s telephone or internet
 At Australia Post outlets
 Call 13 18 16 to pay by credit card

Μπορείτε να πληρώσετε τα τέλη σας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
 Προσωπικά στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών [Customer Service
Centres] του Springvale, του Dandenong ή του Parkmore Council.
 Με αποστολή επιταγής στο Δήμο του Greater Dandenong, στη
διεύθυνση PO Box 200, DANDENONG, 3175
 Ηλεκτρονικά (online) μέσω του www.greaterdandenong.com
 Με BPay τηλεφωνικά μέσω της τράπεζάς σας ή μέσω του ιντερνέτ
 Στα καταστήματα των Αυστραλιανών Ταχυδρομείων [Australia Post]
 Με πιστωτική κάρτα καλώντας το 13 18 16

If you are having trouble paying your rates, please contact Council
before the due date and we will try to work out an arrangement with
you. Interest will be charged on all overdue or late payments if you
haven’t spoken to us.

Αν αντιμετωπίζετε δυσκολία πληρωμής των τελών σας, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το Δήμο πριν της ημερομηνίας λήξης και θα
προσπαθήσουμε να διευθετήσουμε το ζήτημα μαζί σας. Στις εκπρόθεσμες ή
καθυστερημένες πληρωμές θα επιβάλλονται τόκοι αν δεν έχετε μιλήσει μαζί
μας.
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Concession on rates
You may be eligible for a concession on your rates if you hold an
eligible pensioner/concession card, or a DVA Gold Card with war
widow or TPI classification. Health Care card holders are not entitled
to a concession for Council Rates.

Έκπτωση τελών
Είναι πιθανόν να δικαιούστε έκπτωση αν είστε επιλέξιμος κάτοχος κάρτας
έκπτωσης συνταξιούχου, ή Χρυσής Κάρτας του Υπουργείου Υποθέσεων
Παλαιών Πολεμιστών ή χήρας πολέμου [DVA Gold Card] ή Πλήρους και
Μόνιμης Αναπηρίας [TPI]. Οι κάτοχοι Κάρτας Υγείας δε δικαιούνται έκπτωση
Δημοτικών Τελών.

If you have any questions about your rates, contact the City of
Greater Dandenong on 8571 1000. If you need to speak to
someone in your own language contact TIS on
13 14 50 and ask them to connect you to 8571 1000.

Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, σχετικά με τα δημοτικά τέλη σας,
απευθυνθείτε στο Δήμο του Greater Dandenong στο 8571 1000. Αν
χρειάζεστε να μιλήσετε με κάποιον στη γλώσσα σας επικοινωνήστε με
την Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (TIS) στο 13 14 50 και
ζητήστε να σας συνδέσουν με το 8571 1000.

