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Improve my Larnaca

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  - Τηλ. 99538130
Τέλη Κοιμητηρίου

Επιβάλλεται μια φορά το χρόνο για δέκα χρόνια.

Με την φορολογία αυτή οι δημότες αποκτούν δικαίωμα ταφής στο Κοιμητήριο, 
αλλά δεν αγοράζουν τον τάφο. Δεν έχει σημασία εάν οι δημότες έχουν οικογενειακό 
τάφο στο κοιμητήριο Αγιίου Γεωργίου ή σε άλλο Δήμο ή Χωριό.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

•	 Ασφαλτοστρώσεις
•	 Συντηρήση δρόμων και πεζοδρομίων
•	 ΄Ελεγχος - καθάρισμα οχετών νερών βροχή
•	 Εξέταση και έκδοση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών καθώς και 

έκδοση Πιστοποιητικών Τελικής Έγκρισης
•	 Σχεδιασμός και εποπτεία της κατασκευής μεγάλων έργων στην πόλη
•	 Εξέταση αιτήσεων και έκδοσης αδειών κατεδάφισης 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Υποβολή γραπτής επιστολής ή παραπόνου ή ένστασης για φορολογία

Παραπομπή θεμάτων στις Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου και στο 
Δημοτικό Συμβούλιο για εξέταση

•	 Δέχεται  παράπονα για το προσωπικό του Δήμου
•	 Παρέχει γενικές πληροφορίες και παραπέμπει τους δημότες στα αρμόδια 

Τμήματα για εξυπηρέτηση 
•	 Διεκπεραιώνει όλη την εισερχόμενη αλληλογραφία του Δήμου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

•	 Κοινωνικό Παντοπωλείο  - Τηλ. 24664567 
•	 Παρατηρητής της Γειτονιάς (πληροφορίες για εγγραφή μελών του 

Παρατηρητή της Γειτονιάς)  - Τηλ. 24816575
•	 Μέλαθρο Ευγηρίας  - Τηλ. 24652429
•	 Ανοικτό Σχολείο Δήμου Λάρνακας  - Τηλ. 99817979
•	 Χρυσοστόμειο Μέλαθρο  - Τηλ. 24656322

ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΑ 

•	 Επιβολή προστίμων σε παράνομα σταθμευμένα οχήματα
•	 Υποβολή εισηγήσεων για την ομαλή ρύθμιση της τροχαίας κίνησης
•	 Δέχεται ενστάσεις για εξώδικα πρόστιμα



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Για οποιαδήποτε αναφορά παρακαλώ να επικοινωνείτε με το Γραφείο 
Εισηγήσεων και Παραπόνων στο τηλ.80006500 ή να αποστείλετε  μήνυμα 
στο e-mail: municipality@larnaka.com

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

• Περισυλλογή σκυβάλων
• Καθαρισμοί πεζοδρομίων και ανοικτών χώρων / οικοπέδων
• Οδοκαθαρισμός με οδοκαθαριστή και με μηχανικό σάρωθρο (σκούπα) 

Όταν ο δημότης παρατηρήσει μια παρανομία π.χ. εντοπίσει κάποιους να 
πετούν  σκύβαλα σε οικόπεδα, χωράφια, δρόμους κλπ., έχει ηθική τουλάχιστον 
υποχρέωση να ειδοποιήσει το Τμήμα Καθαριότητας τηλ.24816540 ή το 
Γραφείο  Εισηγήσεων και Παραπόνων  τηλ.80006500 για να χειριστεί  το 
θέμα και ενδεχομένως να προωθήσει  την δίωξη των παραβατών.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

•	 Καταπολέμηση τρωκτικών
•	 Υπερχείλιση λάκκων λυμάτων, οικιών και πολυκατοικιών
•	 Έλεγχος υποστατικών παρασκευής και πώλησης τροφίμων
•	 Καταπολέμιση για κουνούπια σε λιμνάζοντα νερά
•	 Παράπονα για οχληρία (σκύλοι, λύματα, κουνούπια)
•	 Έκδοση αδειών κατοχής σκύλου
•	 Έλεγχος / στείρωση αδέσποτων γάτων 
•	 Ανακύκλωση
•	 Εγκατελειμμένα οχήματα

ΤΜΗΜΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ   

•	 Καθαρισμός Πάρκων - Όλα τα πάρκα καθαρίζονται κάθε μήνα
•	 Κλάδεμα δέντρων σε δημόσια πεζοδρόμια
•	 Συντήρηση νησίδων και κυκλικών κόμβων
•	 Ανάπτυξη πρασίνου και πάρκων
•	 Πότισμα δέντρων και θάμνων σε παρτέρια της πόλης

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ

Η φύτευση δέντρων σε δημόσια πεζοδρόμια δημιουργεί προβλήματα και 
απαγορεύεται. Όσοι από τους δημότες έχουν φυτέψει  ήδη θάμνους πάνω στα 
πεζοδρόμια καλούνται  να τους αφαιρέσουν και όσοι  έχουν φυτέψει δέντρα να 
προβούν σε αυστηρό κλάδεμα ώστε να διασφαλιστεί  η ομαλή  διακίνηση πεζών, 
ατόμων με αναπηρίες και η οδική ασφάλεια. Σε περίπτωση που τα δέντρα 
εμποδίζουν πρέπει να αποκόπτονται.

ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ 

•	 Εισπράττει τις Δημοτικές φορολογίες από τους Δημότες
•	 Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας
•	 Επαγγελματική Άδεια και χρήσης Επαγγελματικού Υποστατικού 
•	 Άδεια Πώλησης  Αλκοολούχων Ποτών
•	 Άδεια Πώλησης Βιομηχανοποιημένου καπνού
•	 Τέλη Αποκομιδής σκυβάλων 
•	 Τέλη Κοιμητηρίου
•	 Δέχεται ενστάσεις για διάφορες φορολογίες τις οποίες εξετάζει ειδικά 

ορισμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο, Αd-Hoc Eπιτροπή. 
•	 Καταγράφει νέα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ  - Τηλ. 24816540, 24658722

Το πράσινο σημείο είναι μια δοκιμασμένη πρακτική που εφαρμόζεται με επιτυχία 
διεθνώς. Οι δημότες μπορούν να απαλλαγούν από κλαδέματα, γρασίδια, χαλιά, 
έπιπλα, ξύλα, μεγάλα αντικείμενα, ηλεκτρικές συσκευές που δεν συλλέγονται 
από το συνεργείο σκυβάλων και να τα μεταφέρουν στο πράσινο σημείο του 
Δήμου και να τα τοποθετήσουν  σε ειδικούς κάδους (Skips) που βρίσκονται στον 
χώρο αυτό. Χωρίς όποιανδήποτε χρέωση.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε μεταφορά υλικών από την οικία σας προς το πράσινο 
σημείο από συνεργείο του Δήμου οι χρεώσεις είναι:

Χρεώσεις

Πάρκο
ΕΛΔΥΚ

Ψαρολίμανο

ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΣΗΜΕΙΟ

Αλυκή

Παραλία Μακένζυ

Ένα ή δυο ογκώδη αντικείμενα (π.χ. έπιπλα, ψυγείο, κρεβάτι κλπ) €5

Κλαδέματα ή γρασίδι σε σακούλες (μέχρι 5 σακούλες) €5

Κλαδέματα με όγκο μεγέθους της κάσιας ενός διπλοκάμπινου €10

Κλαδέματα με όγκο πιο μεγάλο από την κάσια ενός διπλοκάμπινου 
μέχρι την κάσια ενός ημιφορτηγού

€25

Κλαδέματα με όγκο μισού φορτηγού €45

Κλαδέματα με όγκο ενός φορτηγού €90

Στις πιο πάνω τιμές περιλαμβάνεται το Φ.Π.Α.
Οι πληρωμές γίνονται στα Γραφεία του Τμήματος Κήπων και Πάρκων Λεωφ. Γρίβα Διγενή
(έναντι πρώην παγομηχανής) τηλ. 24658722, 
στο Τμήμα  Καθαριότητας (3ο όροφος Κεντρικά Γραφεία Δήμου Λάρνακας) τηλ. 24816540 
και στο Λογιστήριο Δήμου Λάρνακας (2ος όροφος Κεντρικά Γραφεία Δήμου Λάρνακας) τηλ. 24816549.


