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ΜΕΣΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ / 
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ΑΙΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ (€)

Μήνυμα Δημάρχου https://engomi.org/o-dimos-mas/gnoriste-to-

dimo-mas/minyma-dimarchou/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Δημοτικό Συμβούλιο και 

Επιτροπες

Σύντομη αναφορά στη διαδικασία εκλογής των 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, στοιχεία μελών 

Δημοτικού Συμβουλίου, σύνθεση Δημοτικών 

Επιτροπών και εκπρόσωποι σε άλλους οργανισμούς.

https://engomi.org/dimotiko-symvoulio-kai-

epitropes/meli-d-s-kai-epitropes/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Απελθόντα Δημοτικά 

Συμβούλια

https://engomi.org/dimotiko-symvoulio-kai-

epitropes/apelthonta-dimotika-symvoulia/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Ιστορική Αναδρομή Σύντομη αναφορά στην ιστορία, την ονομασία, τους 

ιερούς χώρους, τις ασχολείες των κατοίκων, την 

πληθυσμιακή και την οικιστική ανάπτυξη της 

Έγκωμης

https://engomi.org/o-dimos-mas/gnoriste-to-

dimo-mas/istoriki-anadromi

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Εκκλησίες και Μοναστήρια Σύντομη αναφορά στον Ιερό Ναό Αγίου Προκοπίου 

(Μετόχι Ιεράς Μονής Κύκκου), Ιερό Ναό Παναγίας 

Μακεδονίτισσας, Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Έγκωμης 

(παλαιό και νέο), Ιερό Ναό Αγίων Πάντων 

Μακεδονίτισσας και Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος 

Μακεδονίτισσας-Αρχαγγέλου (όρια Λακατάμιας)

https://engomi.org/o-dimos-mas/gnoriste-to-

dimo-mas/ekklisies-kai-monastiria/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Ιστορικοί χώροι και μνημεία Καταγραφή ιστορικών χώρων / μνημείων που 

βρίσκονται στον Δήμο

 https://engomi.org/o-dimos-mas/gnoriste-

to-dimo-mas/istorikoi-choroi-kai-mnimeia/  

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Δημοτικά πάρκα και χώροι 

πρασίνου

Κατάλογος πάρκων και χώρων πρασίνου και ώρες 

λειτουργίας φωτισμού δημόσιων χώρων

https://engomi.org/o-dimos-mas/gnoriste-to-

dimo-mas/dimotika-parka-kai-choroi-

prasinou/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Εκπαιδευτήρια Καταγραφή των εκπαιδευτηρίων όλων των 

βαθμίδων στην Έγκωμη

https://engomi.org/o-dimos-mas/gnoriste-to-

dimo-mas/ekpaideftiria/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Κρατικές Υπηρεσίες Καταγραφή των φορέων του Δημόσιου και 

Ευρύτερου Δημόσιου Τομεά που εδρεύουν στην 

Έγκωμη

https://engomi.org/o-dimos-mas/gnoriste-to-

dimo-mas/kratikes-ypiresies/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Πρεσβείες και προξενεία https://engomi.org/o-dimos-mas/gnoriste-to-

dimo-mas/presveies-kai-prokseneia/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Αθλητικές εγκαταστάσεις https://engomi.org/o-dimos-mas/gnoriste-to-

dimo-mas/athlitikes-egkatastaseis/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Ιστότοπος Δήμου Έγκωμης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 22/12/2020

ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΓΚΩΜΗΣ

Α. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Γενικές πληροφορίες για 

τον Δήμο
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Οργανωμένα σύνολα Πληροφορίες για σωματεία και οργανώσεις που 

εδρεύουν στην Έγκωμη.

https://engomi.org/o-dimos-mas/koinoniki-

prosfora/organomena-synola/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Διδυμοποιήσεις https://engomi.org/o-dimos-mas/gnoriste-to-

dimo-mas/didymopoiiseis/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Χάρτης της πόλης Στον χάρτη σημειώνονται σημεία ενδιαφέροντος 

όπως π.χ. εκκλησίες, σχολεία, μνημεία, πάρκα.

https://engomi.org/o-dimos-mas/gnoriste-to-

dimo-mas/chartis-tis-polis/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Γραφείο Δημοτικού 

Γραμματέα

https://engomi.org/o-dimos-mas/ypiresies-

kai-tmimata/grafeio-dimotikou-grammatea/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Οικονομική Υπηρεσία https://engomi.org/o-dimos-mas/ypiresies-

kai-tmimata/oikonomiko-tmima/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Τεχνική Υπηρεσία https://engomi.org/o-dimos-mas/ypiresies-

kai-tmimata/techniki-ypiresia/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Υγειονομική Υπηρεσία https://engomi.org/o-dimos-mas/ypiresies-

kai-tmimata/ygeionomiki-ypiresia/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Τμήμα Πολιτιστικών, 

Κοινωνικών και 

Ευρωπαϊκών θεμάτων

https://engomi.org/o-dimos-mas/ypiresies-

kai-tmimata/tmima-politistikon-koinonikon-

kai-evropaikon-thematon/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Γραφείο Εξυπηρέτησης 

Δημοτών

https://engomi.org/eksypiretisi-

dimoton/genikes-plirofories/grafeio-

eksypiretisis-dimoton/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Τμήμα Πρασίνου και 

Περιβάλλοντος

https://engomi.org/o-dimos-mas/ypiresies-

kai-tmimata/tmhma-prasinou-kai-

perivallontos/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Πολιτικοί γάμοι Πληροφορίες όσον αφορά την ισχύουσα νομοθεσία, 

τη διαδικασία τέλεσης πολιτικού γάμου και τα 

έγγραφα που απαιτούνται. Οι πληροφορίες 

υπάρχουν διαθέσιμες και στην αγγλική γλώσσα.

https://engomi.org/o-dimos-mas/ypiresies-

kai-tmimata/tmima-politistikon-koinonikon-

kai-evropaikon-thematon/politikoi-gamoi/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Ευρωπαϊκά προγράμματα Γενικές πληροφορίες σχετικά με τα ευρωπαϊκά 

προγράμματα στα οποία συμμετέχει ο Δήμος 

Έγκωμης.

https://engomi.org/o-dimos-mas/ypiresies-

kai-tmimata/tmima-politistikon-koinonikon-

kai-evropaikon-thematon/evropaika-

programmata/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Δημοτική Βιβλιοθήκη https://engomi.org/o-dimos-mas/politistiki-

prosfora/dimotiki-vivliothiki/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Ιστότοπος Δήμου ΈγκωμηςΓενικές πληροφορίες για 

τον Δήμο

Υπηρεσίες και Τμήματα
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Δημοτική Χορωδία https://engomi.org/o-dimos-mas/politistiki-

prosfora/dimotiki-chorodia/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Πολυδύναμο Κέντρο Γενικές πληροφορίες για τα προγράμματα της 

Λέσχης Ηλικιωμένων και του Κέντρου Προστασίας 

και Απασχόλησης Παιδιών

https://engomi.org/o-dimos-mas/koinoniki-

prosfora/polydynamo-kentro/#top

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Δημοτικό Συμβούλιο 

Νεολαίας

https://engomi.org/o-dimos-mas/koinoniki-

prosfora/dimotiko-symvoulio-neolaias/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Παρατηρητής της Γειτονιάς Περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για τον θεσμό 

και φόρμα εγγραφής

https://engomi.org/o-dimos-mas/koinoniki-

prosfora/paratiritis-tis-geitonias/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Ανακοινώσεις Τρέχουσες ανακοινώσεις Δήμου Έγκωμης https://engomi.org/category/anakoinoseis/ ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Αρχείο Ανακοινώσεων Αρχείο επίσημων ανακοινώσεων Δήμου Έγκωμης 

από τα τέλη του 2010.

https://engomi.org/enimerosi/anakoinoseis/a

rcheio-anakoinoseon/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Ανακλήσεις προϊόντων, μη 

ασφαλή/νοθευμένα 

προϊόντα

Ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις ανακλήσεις 

προϊόντων και τα μη ασφαλή ή νοθευμένα προϊόντα, 

όπως αυτό αποστέλλεται από το Υπουργείο Υγείας 

της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Ενιαίο Φορέα 

Ελέγχου Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

https://engomi.org/anakliseis-proionton-mi-

asfalinothef/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Ημερολόγιο εκδηλώσεων / 

δραστηριοτήτων

https://engomi.org/events/ ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Κενές Θέσεις Τρέχουσες και παλαιότετες προκηρύξεις θέσεων 

εργασίας και πληροφορίες για τη διαδικασία και 

ολοκλήρωση της πλήρωσής τους.

https://engomi.org/enimerosi/kenes-theseis/ ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Εφημερίδα «Η φωνή της 

Έγκωμης» (2007-2014)

Αρχείο εκδόσεων της επίσημης εφημερίδας του 

Δήμου (τεύχη ετών 2007-2014)

https://engomi.org/enimerosi/efimerida-i-

foni-tis-egkomis/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Εγγραφή για Ενημέρωση Φόρμα εγγραφής στον κατάλογο παραληπτών 

ενημερώσεων για εκδηλώσεις/δραστηριότητες του 

Δήμου (μέσω μηνυμάτων sms ή email)

https://engomi.org/enimerosi/engrafi-sto-

enimerotiko-deltio/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Μέσω JCC smart (Α) Μπορούν να διεκπεραιωθούν οι εξής πληρωμές: 

Τέλη αποκομιδής σκυβάλων, Δημοτικό τέλος 

ακίνητης ιδιοκτησίας, Επαγγελματική άδεια 

οργανισμού, Δικαιώματα για διάτρηση, Χρήση 

επαγγελματικών υποστατικών, Άδειες σκύλου, 

Πληρωμές χωρίς τιμολόγιο, Καθαρισμός τεμαχίου

https://www.jccsmart.com/e-bill/13305057 ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Μέσω JCC smart (Β) Μπορούν να διεκπεραιωθούν πληρωμές εγγυητικών 

οικοδομικών φακέλων

https://www.jccsmart.com/e-bill/13305065 ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Μέσω e-Έγκωμη (σύστημα 

Ylatis) (Α)

Εξοφλήσεις εξωδίκων (προστίμων) https://www.ylatis.eu/charges/exodika_searc

h.asp?emun=engomi

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Ιστότοπος Δήμου Έγκωμης

Πολιτιστική προσφορά

Κοινωνική προσφορά

Ενημέρωση

Πληρωμές μέσω διαδικτύου
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https://www.jccsmart.com/e-bill/13305065
https://www.ylatis.eu/charges/exodika_search.asp?emun=engomi
https://www.ylatis.eu/charges/exodika_search.asp?emun=engomi


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΣΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ / 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ (€)

Μέσω e-Έγκωμη (σύστημα 

Ylatis) (Β)

Εξόφληση τιμολογίων https://www.ylatis.eu/charges/invoice_searc

h.asp?emun=engomi

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Εγγραφή στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα e-Έγκωμη

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να έχουν 

πρόσβαση στα στοιχεία τους (οφειλές, εξοφλήσεις) 

https://www.ylatis.eu/login.asp?emun=engo

mi

ΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Επικοινωνία με τον Δήμο Διεύθυνση και άλλα στοιχεία αλληλογραφίας 

(τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο). Τυποποιημένη φόρμα 

για αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον Δήμο 

Έγκωμης.

https://engomi.org/eksypiretisi-

dimoton/epikoinonia-2/epikoinoniste-mazi-

mas/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Αποστολή εισήγησης, 

αιτήματος ή παραπόνου

Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο Γραφείο 

Εξυπηρέτησης Δημοτών μέσω τυποποιημένης 

φόρμας

https://engomi.org/eksypiretisi-

dimoton/epikoinonia-2/ypovoli-aitimatos-

eisigisis/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Χρήσιμα τηλέφωνα https://engomi.org/eksypiretisi-

dimoton/epikoinonia-2/chrisima-tilefona/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Ωράριο λειτουργίας Δήμου 

Έγκωμης

https://engomi.org/eksypiretisi-

dimoton/genikes-plirofories/orario-

leitourgias/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Κοινοτάρχης Έγκωμης Στοιχεία επικοινωνίας και ωράριο εξυπηρέτησης https://engomi.org/eksypiretisi-

dimoton/epikoinonia-2/koinotarchis-dimou-

egkomis/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Έντυπα και αιτήσεις Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν 

ηλεκτρονικά έντυπα και αιτήσεις που αφορούν τα 

ακόλουθα: Εγγραφή στο σύστημα e-Έγκωμη, Τμήμα 

Φορολογιών, Άδεια λειτουργίας, πώλησης 

οινοπνευματωδών ποτών και καπνού, Άδεια 

σύμφωνα με τον Περί Ρυθμίσεων Οδών και 

Οικοδομών Νόμο Κεφ. 96, Πολεοδομική αμνηστία,  

Άδεια Διαχωρισμού Γης ή Κατασκευής Δρόμου 

σύμφωνα με το Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2000, 

Σκύλους, Υγειονομικό πιστοποιητικό, Εγγραφή στον 

εκλογικό κατάλογο ή αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας, 

Θεσμό Παρατηρητή της Γειτονιάς

https://engomi.org/eksypiretisi-

dimoton/genikes-plirofories/entypa-aitiseis/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Πολιτική προστασίας 

προσωπικών δεδομένων 

Δήμου Έγκωμης

Ενημέρωση σχετικά με την ισχύουσα πολιτική και τις 

ακολουθούμενες πρακτικές για την προστασία των 

Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία τυγχάνουν 

επεξεργασίας από τον Δήμο στο στο πλαίσιο 

άσκησης των υπηρεσιών, καθηκόντων και 

δραστηριοτήτων του.

https://engomi.org/politiki-prostasias-

prosopikon-dedomenon-dimou-egkomis/

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Δήμου 

Έγκωμης δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας από τον Γενικό Ελεγκτή, μετά την 

ολοκλήρωση του ελέγχου τους.

Ιστότοπος του Τυπογραφείου 

της Κυπριακής Δημοκρατίας 

(Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας)

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/d

mlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Ιστότοπος Δήμου Έγκωμης

Εξυπηρέτηση / επικοινωνία 

με Δήμο

Πληρωμές μέσω διαδικτύου

https://www.ylatis.eu/charges/invoice_search.asp?emun=engomi
https://www.ylatis.eu/charges/invoice_search.asp?emun=engomi
https://www.ylatis.eu/login.asp?emun=engomi
https://www.ylatis.eu/login.asp?emun=engomi
https://engomi.org/eksypiretisi-dimoton/genikes-plirofories/ypiresies-amesis-anagkis/
https://engomi.org/eksypiretisi-dimoton/genikes-plirofories/ypiresies-amesis-anagkis/
https://engomi.org/eksypiretisi-dimoton/genikes-plirofories/ypiresies-amesis-anagkis/
https://engomi.org/eksypiretisi-dimoton/epikoinonia-2/epikoinoniste-mazi-mas/
https://engomi.org/eksypiretisi-dimoton/epikoinonia-2/epikoinoniste-mazi-mas/
https://engomi.org/eksypiretisi-dimoton/epikoinonia-2/epikoinoniste-mazi-mas/
https://engomi.org/eksypiretisi-dimoton/genikes-plirofories/entypa-aitiseis/
https://engomi.org/eksypiretisi-dimoton/genikes-plirofories/entypa-aitiseis/


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΣΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ / 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ (€)

Προκηρύξεις διαγωνισμών Οι προκηρύξεις των διαγωνισμών καταχωρούνται 

από τον Δήμο Έγκωμης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα 

Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου.

Ηλεκτρονικό Σύστημα 

Σύναψης Συμβάσεων του 

Γενικού Λογιστηρίου

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/noti

ces/viewPublishedNotices.do?d-446978-

o=1&orgGroupId=1487&authorityId=1467&d-

446978-p=1&d-446978-s=5

ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ

Εγγραφή στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα e-Έγκωμη

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να έχουν 

πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στα στοιχεία του 

λογαριασμού τους (οφειλές, εξοφλήσεις) 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα 

YLATIS

https://www.ylatis.eu/login.asp?emun=engo

mi

ΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Πληροφορίες όσον αφορά 

οφειλές ή εξοφλήσεις / 

Έκδοση βεβαίωσης για 

εξόφληση οφειλών προς 

Δήμο 

Υποβάλλεται αίτημα (προφορικό ή γραπτό) από τον 

άμεσα ενδιαφερόμενο δημότη για παροχή σχετικής 

πληροφόρησης ή βεβαίωσης. Σε διαφορετική 

περίπτωση μπορεί να γίνει εγγραφή στην 

πλατφόρμα e-Έγκωμη (βλ. παραπάνω).

Προφορικά ή σε Έντυπη 

μορφή

Δεν ισχύει ΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Πληροφορίες από 

οικοδομικό φάκελο

Υποβάλλεται αίτημα (έντυπο 10) από τον άμεσα 

ενδιαφερόμενο για παροχή αντιγράφων. 

Έντυπη μορφή Δεν ισχύει ΝΑΙ 25,63 €

Έκδοση πιστού αντιγράφου 

Πιστοποιητικού Πολιτικού 

Γάμου

Υποβάλλεται αίτημα (προφοτικό ή γραπτό) από τον 

άμεσα ενδιαφερόμενο για έκδοση του πιστού 

αντιγράφου. 

Έντυπη μορφή Δεν ισχύει ΝΑΙ 13,00 € 

(ανά 

αντίγραφο)

Πληροφορίες από το 

Μητρώο Πολιτικών Γάμων

Υποβάλλεται αίτημα (προφορικό ή γραπτό) από τον 

άμεσα ενδιαφερόμενο για παροχή πληροφοριών 

από το Μητρώο Πολιτικών Γάμων που τηρείται στον 

Δήμο. Δίνονται αντίγραφα σε έντυπη μορφή.

Έντυπη μορφή Δεν ισχύει ΝΑΙ 17,00 €

Ενημερώσεις για 

εκδηλώσεις και 

δραστηριότητες Δήμου 

Έγκωμης

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί σε κατάλογο 

για να λαμβάνει τη σχετική ενημέρωση, 

υποβάλλοντας σχετική γραπτή αίτηση (διαθέσιμη 

στο Δημαρχείο και στον ιστότοπο) ή με συμπλήρωση 

τυποποιημένης φόρμας που είναι διαθέσιμη στον 

ιστότοπο του Δήμου.

μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο 

(sms) ή/και μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(e-mail)

Η ηλεκτρονική φόρμα είναι διαθέσιμη στον 

σύνδεσμο: 

https://engomi.org/enimerosi/engrafi-sto-

enimerotiko-deltio/

ΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Ενημερώσεις για θέματα 

που αφορούν τους 

Παρατηρητές της Γειτονιάς

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί σε κατάλογο 

για να λαμβάνει τη σχετική ενημέρωση, 

υποβάλλοντας σχετική γραπτή αίτηση (διαθέσιμη 

στο Δημαρχείο και στον ιστότοπο) ή με συμπλήρωση 

τυποποιημένης φόρμας που είναι διαθέσιμη στον 

ιστότοπο του Δήμου.

μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο 

(sms) ή/και μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(e-mail)

Η αίτηση βρίσκεται αναρτημένη στον 

σύνδεσμο: https://engomi.org/eksypiretisi-

dimoton/genikes-plirofories/entypa-aitiseis/                                                                     

                                                                  Η 

ηλεκτρονική φόρμα είναι διαθέσιμη στον 

σύνδεσμο: https://engomi.org/o-dimos-

mas/koinoniki-prosfora/paratiritis-tis-

geitonias/

ΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Βεβαίωση για εμβαδό 

κατοικίας διαμονής

Υποβάλλεται αίτημα (προφορικό ή γραπτό) από τον 

άμεσα ενδιαφερόμενο για παροχή σχετικής 

βεβαίωσης. 

Έντυπη μορφή Δεν ισχύει ΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Β. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Ενημερώσεις δημοτών για 

εκδηλώσεις κ.ά.

Πολιτικοί γάμοι

Πληροφορίες από τον 

λογαριασμό δημότη 

(οφειλές, εξοφλήσεις)

https://www.ylatis.eu/login.asp?emun=engomi
https://www.ylatis.eu/login.asp?emun=engomi


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΣΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ / 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ (€)

Παράπονα Υποβάλλεται αίτημα (προφορικό ή γραπτό) από τον 

άμεσα ενδιαφερόμενο για παροχή ενημέρωσης 

σχετικά με την πορεία εξέτασης του παραπόνου του.

Προφορικά ή σε έντυπη 

μορφή

Δεν ισχύει ΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Οποιαδήποτε άλλη 

πληροφορία

Για παροχή οιασδήποτε άλλης πληροφορίας, 

υποβάλλεται συγκεκριμένο σχετικό γραπτό αίτημα 

στον Δήμο, ο οποίος και το εξετάζει κατά περίπτωση.

Δεν έχει καθοριστεί Δεν ισχύει ΝΑΙ Δεν έχει 

καθοριστεί.


