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ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
Σχέδιο Δημοσίευσης 

 
Το παρόν Σχέδιο Δημοσίευσης εκδίδεται από το Δήμο Αγίου Αθανασίου δυνάμει του 
άρθρου 7 του Νόμου 184(Ι)/2017. 
  
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΟΜΗ 
 
Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου μετά από δημοψήφισμα στις 23.2.1986 ανακηρύχθηκε 
από Συμβούλιο Βελτιώσεως σε Δήμο. Σχετική είναι η Κ.Δ. Πράξη 72/1986 που 
δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Αρ.2125 ημερ. 18.3.1986.  
Ως Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

 
Αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και όλες οι αρμοδιότητες, 
υποχρεώσεις και δικαιοδοσίες του Δήμου απορρέουν από τον περί Δήμων Νόμο 
111/1985 ως έχει τροποποιηθεί και απορρέοντες κανονισμούς, καθώς και άλλους 
Νόμους και Κανονισμούς.  

 
Διοικείται από 11μελές Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο διορίζει Δημοτικές Επιτροπές, 
οι οποίες ενεργούν συμβουλευτικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Στοιχεία για τα 
μέλη του Συμβουλίου και των Επιτροπών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα 
του Δήμου. https://www.agiosathanasios.org.cy/ 
 
Διοικητικές διαδικασίες 
 
Ο Δήμαρχος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και 
προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Δήμου τις οποίες καθοδηγεί, κατευθύνει και 
ελέγχει. 
 
Ο Δημοτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος έναντι του Δημάρχου για την οργάνωση, 
διοίκηση, συντονισμό εποπτεία και αποτελεσματική λειτουργία όλων των τμημάτων 
και υπηρεσιών του Δήμου. 
 
Πληροφορίες για την οργανωτική δομή του Δήμου και τα στοιχεία επικοινωνίας του 
Δημάρχου, του Δημοτικού Γραμματέα και των δημοτικών υπαλλήλων βρίσκονται 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου. https://www.agiosathanasios.org.cy/ 
 
Στοιχεία επικοινωνίας 
Δήμος Αγίου Αθανασίου 
Σταυραετού του μαχαιρά 42 
4104 Άγιος Αθανάσιος  
Λεμεσός - Κύπρος 
 
 
 
 

https://www.agiosathanasios.org.cy/
https://www.agiosathanasios.org.cy/
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Τηλ. +357 25 864100 
Φαξ: +357 25 725010 
Email: demos.agios.athanasios@cytanet.com.cy 
Website: www.agiosathanasios.org.cy 

 
ΕΞΟΥΣΙΕΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 
Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου, μέσω του Συμβουλίου και του Δημάρχου, επιλαμβάνεται 
όλων των τοπικών υποθέσεων ως καθορίζονται στον περί Δήμων Νόμο ή/και 
άλλους νόμους και σχετίζονται κυρίως με τα ακόλουθα: 

• Εκτέλεση έργων υποδομής 

• Παροχή διαφόρων υπηρεσιών και έκδοση διαφόρων αδειών 

• κατασκευή, συντήρηση και φωτισμός των δρόμων 

• συλλογή, απομάκρυνση και επεξεργασία των σκουπιδιών/ αποβλήτων 

• προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και της καλής εμφάνισης του Δήμος 
και γενικά βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών 

• κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου και 
προστασία της δημόσια υγείας 

• προώθηση των τεχνών, της παιδείας, του αθλητισμού και των κοινωνικών 
υπηρεσιών – πολιτιστική πνευματική και αθλητική ανάπτυξη - κοινωνική μέριμνα 

• Οι Δήμοι μπορούν να ονομάζουν οδούς, να εκδίδουν άδειες οικοδομής και 
πολεοδομικές άδειες, να τελούν πολιτικούς γάμους ενώ είναι και συναρμόδιοι για 
το αποχετευτικό και υδρευτικό σύστημα της περιοχής τους 

• Οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες / αρμοδιότητες εκχωρούνται στο δήμο από τον 
περί Δήμων Νόμο, απορρέοντες κανονισμούς καθώς και άλλους νόμους και 
κανονισμούς.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Αθανασίου εκπροσωπείται επίσης και στα συμβούλια 
των ακόλουθων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που λειτουργούν βάση 
ειδικών νόμων και ασκούν εξουσίες και αρμοδιότητες που καλύπτουν ευρύτερες 
περιοχές: 

(1) Στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού 
(2) Στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντος 
(3) Στη Σχολική Εφορεία Αγίου Αθανασίου 
(4) Στην Ένωση Δήμων Κύπρου, του ανώτατου οργάνου εκπροσώπησης των 

δήμων της Κύπρου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με τον εκάστοτε Δήμαρχο 
ένα εκ των εκπροσώπων του Δήμου στην Ένωση  

Γενική πληροφόρηση για τις αρμοδιότητες του Δήμου φαίνονται στον περί Δήμων 
Νόμο και για το φάσμα εργασιών του Δήμου μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου στους 
ακόλουθους συνδέσμους: http://www.cylaw.org/nomoi/index.html και 

http://www.agiosathanasios.org.cy 

mailto:demos.agios.athanasios@cytanet.com.cy
http://www.agiosathanasios.org.cy/
http://www.cylaw.org/nomoi/index.html
http://www.agiosathanasios.org.cy/
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Κυριότερες νομοθεσίες ανάμεσα σ’ άλλες, ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 
νόμος, ο περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών νόμος, ο περί εκθέσεως 
διαφημίσεων νόμος, ο περί πώλησης οινοπνευματωδών ποτών νόμος, ο περί 
Γάμου Νόμος, κ.ά. από τις οποίες οι Δήμοι αντλούν εξουσίες και που μπορεί κανείς 
να δει συγκεντρωτικά ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο της Ένωσης Δήμων 
Κύπρου: http://ucm.org.cy/nomothesia/ 

Διεθνείς Σχέσεις 

- Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου είναι αδελφοποιημένος με το Δήμο Περάματος 
Ελλάδος  

- Τους Δήμους σε θέματα που άπτονται της τοπικής αυτοδιοίκησης 
εκπροσωπεί σε διάφορους θεσμούς / οργανισμούς η Ένωση Δήμων Κύπρου 
και σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας τον πιο κάτω 
Σύνδεσμο της Ένωσης Δήμων Κύπρου. http://ucm.org.cy/diethnis-schesis/ 
 

Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου στο διαδίκτυο –  
Ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Δήμου. 

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στη λειτουργία, δομή, δράσεις και ανακοινώσεις 
του Δήμου Αγίου Αθανασίου, είναι δωρεάν στην ιστοσελίδα και στα μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης του Δήμου Αγίου Αθανασίου, ως ακολούθως:  

Ιστοσελίδα: www.agiosathanasios.org.cy 

Facebook: Πολιτιστική Σελίδα Δήμος Αγίου Αθανασίου –  
                  https://www.facebook.com/politistikademouagiouathanasiou/   ή/και 
 

       Μαρίνος Κυριάκου – Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου    
       https://www.facebook.com/MarinosKyriakou2016/ 

 
Πληροφόρηση δίδεται επίσης μέσω της αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, μετά 
από σχετικό αίτημα και συγκατάθεση ενδιαφερομένων πολιτών, ενώ παράπονα, 
αιτήματα και εισηγήσεις μπορούν να υποβληθούν από τους δημότες στο Γραφείο 
Εξυπηρέτησης Δημοτών (τηλ. 7777 7310, 25864116 Fax: 25729261), είτε στο Δήμο 
κεντρικά (τηλ. 25 864100, Fax: 25 725010), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  
demos.agios.athanasios@cytanet.com.cy  και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου 
www.agiosathanasios.org.cy και τροχοδρομούνται στα τμήματα για τον περαιτέρω 
χειρισμό. 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 
Υποβάλλεται ετήσιος προϋπολογισμός Τακτικός (Εσόδων / Δαπανών) και 
Αναπτύξεως (έργα υποδομής), οι οποίοι εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και 
οι οικονομικές καταστάσεις εκάστου έτους ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας. 

http://ucm.org.cy/nomothesia/
http://ucm.org.cy/diethnis-schesis/
http://www.agiosathanasios.org.cy/
https://www.facebook.com/politistikademouagiouathanasiou/
https://www.facebook.com/MarinosKyriakou2016/
mailto:demos.agios.athanasios@cytanet.com.cy
http://www.agiosathanasios.org.cy/
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Έσοδα 
 
Οι κυριότερες πηγές εσόδων των δήμων γενικά είναι οι διάφορες δημοτικές 
φορολογίες, τέλη και δικαιώματα (επαγγελματικές άδειες νομικών προσώπων, τέλος 
ακίνητης ιδιοκτησίας, τέλη διανυκτέρευσης σε ξενοδοχεία, δικαιώματα έκδοσης 
αδειών, τέλη αποκομιδής σκυβάλων, πρόστιμα, χορηγίες ευρωπαϊκής ένωσης για τη 
συμμετοχή του Δήμου σε ευρωπαϊκά προγράμματα, κ.ά.) καθώς και κρατικές 
χορηγίες. Οι φορολογίες τα τέλη και δικαιώματα αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή 
εσόδων για τους Δήμου ενώ οι κρατικές χορηγίες αντιπροσωπεύουν ένα μικρότερο, 
αλλά σημαντικό ποσοστό των τακτικών εσόδων τους. Η κυβέρνηση επιχορηγεί έργα 
υποδομής που αναλαμβάνουν οι δήμοι και το ύψος της κρατικής χορηγίας εξαρτάται 
από το είδος του συγκεκριμένου έργου και τις ανάγκες και δυνατότητες του κάθε 
Δήμου.  
  
Έξοδα – δαπάνες 
 
Λειτουργικά έξοδα και έξοδα διοίκησης. Μισθοί και ωφελήματα προσωπικού και 
αντιμισθίες/επιδόματα Δημάρχου και Δημοτικών συμβούλων  και άλλες δαπάνες, ως 
προνοούνται στον  Τακτικό προϋπολογισμό ή τον Προϋπολογισμό Αναπτύξεως του 
Δήμου και κατόπιν εγκρίσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνουν πολιτιστικές δαπάνες, τόκους, τραπεζικές χρεώσεις, κ.ά. 
 
Προσκλήσεις υποβολής προσφορών. 
 
Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου ακολουθεί τις διαδικασίες βάσει του περί της Ρύθμισης 
των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για συναφή θέματα Νόμου 
(Ν.73(Ι)/2016).  
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ  
(ΕΙΤΕ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ Ή ΧΩΡΙΣ)  
 
Πληροφορίες για τις οφειλές ή εξοφλήσεις ή/και έκδοση βεβαίωσης για 
εξόφληση οφειλών προς το Δήμο. 
 
Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται μέσω προφορικού ή γραπτού αιτήματος στο 
Δήμο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο δημότη για παροχή σχετικής πληροφόρησης ή 
βεβαίωσης. Οι πληροφορίες ή/και βεβαίωση παρέχεται δωρεάν. 
 
Πληροφορίες από οικοδομικό φάκελο. 
 
Παρέχονται μέσω του εντύπου 10 (το οποίο είναι αναρτημένο στο σύνδεσμο: 
http://ucm.org.cy/wp-
content/uploads/aitisi_gia_ekdosi_antigrafou_adeias_entypo_10.pdf) από τους 
άμεσα ενδιαφερόμενους και καταβάλλεται το τέλος των €25,63 (ανά άδεια) δυνάμει 
του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.  
 
 

http://ucm.org.cy/wp-content/uploads/aitisi_gia_ekdosi_antigrafou_adeias_entypo_10.pdf
http://ucm.org.cy/wp-content/uploads/aitisi_gia_ekdosi_antigrafou_adeias_entypo_10.pdf


ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

5 Σχέδιο Δημοσίευσης – Δήμος Αγίου Αθανασίου 

 

 
Πρόσθετα και παράλληλα με το πιο πάνω, τέλη καταβάλλονται στο δήμο από τους 
ενδιαφερόμενους, για την εκτύπωση Πιστών Αντιγράφων εγκριμένων 
αρχιτεκτονικών σχεδίων ή άλλων εγγράφων από το φάκελο της ανάπτυξης για την 
οποία εκδόθηκε η άδεια. 
 
Βεβαίωση για εμβαδό κατοικίας διαμονής 
 
Υποβάλλεται αίτημα (προφορικό ή γραπτό) από τον άμεσα ενδιαφερόμενο για 
παροχή σχετικής βεβαίωσης η οποία παρέχεται σε έντυπο μορφή και δωρεάν.  
 
Έκδοση πιστού αντιγράφου Πιστοποιητικού Πολιτικού Γάμου 
 
Για τις πληροφορίες μέσω του αντιγράφου του Πιστοποιητικού του Πολιτικού Γάμου 
υποβάλλεται γραπτό αίτημα από τον άμεσα ενδιαφερόμενο για έκδοση του πιστού 
αντιγράφου με την καταβολή του τέλους €13,65 δυνάμει του περί Γάμου Νόμου 
Ν.104(Ι)/2003 ως έχει τροποποιηθεί. 
 
Όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται οι δημότες για τους πολιτικούς γάμους 
(διαδικασία, έντυπα κτλ.) βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
https://www.agiosathanasios.org.cy 
 
Ενημερώσεις για πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του 
Δήμου Αγίου Αθανασίου 
  
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί σε κατάλογο για να λαμβάνει τη σχετική 
ενημέρωση (με μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο – sms ή/και μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου – email) με συμπλήρωση τυποποιημένης φόρμας που είναι διαθέσιμη 
στον ιστότοπο του Δήμου που είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο:  
https://www.agiosathanasios.org.cy/επικοινωνία-2/ ή με αποστολή ηλεκτρονικού 

μηνύματος στον δήμο στη διεύθυνση demos.agios.athanasios@cytanet.com.cy 

 
Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία  
Για παροχή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας, υποβάλλεται συγκεκριμένο γραπτό 
αίτημα στο δήμο μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: 
demos.agios.athanasios@cytanet.com.cy 
 
 
 
22 Δεκεμβρίου, 2020. 
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