
Αγαπητές Συνδημότισσες, αγαπητοί Συνδημότες, 
 
Επικοινωνώ μαζί σας για να σας ενημερώσω για το θέμα του τέλους αποκομιδής σκυβάλων, το 
οποίο αφορά την παρεχόμενη υπηρεσία συλλογής και διαχείρισης σκυβάλων και τον 
οδοκαθαρισμό της πόλης.  
 
Από τον Σεπτέμβριο του 2018, με την υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για 
την εκτροπή των οικιακών σκυβάλων της Επαρχίας Λευκωσίας στη Μονάδα Διαχείρισης 
Αποβλήτων στην Κόσιη, το κόστος των Δήμων της μείζονος Λευκωσίας για τη συλλογή και 
διαχείριση των δημοτικών σκυβάλων αυξήθηκε κατακόρυφα.  
 
Παρά το έλλειμμα που δημιουργείται στην υπηρεσία αποκομιδής σκυβάλων από τη συγκεκριμένη 
πολιτική του Κράτους, το Δημοτικό Συμβούλιο αντιλαμβανόμενο τις δυσκολίες που έχουν 
προκληθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αποφάσισε για ακόμα μία χρονιά να 
μην επιβάλει αυξήσεις στα τέλη αποκομιδής σκυβάλων. 
  
Επιπρόσθετα, με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της κοινωνικής του 
πολιτικής, έχουν καθοριστεί κατηγορίες τελών, όπως καταγράφονται στη συνημμένη ανακοίνωση. 
Σε περίπτωση που είστε δικαιούχος και το τιμολόγιο σας δεν είναι αναθεωρημένο, μπορείτε να 
υποβάλετε ένσταση, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ενστάσεις θα γίνονται 
αποδεκτές μέχρι τις 22/12/2021, που είναι και η τελευταία ημερομηνία πληρωμής του τέλους 
αποκομιδής σκυβάλων. Οδηγίες για την υποβολή ενστάσεων φαίνονται στο συνημμένο έντυπο. 
 
Επισυνάπτεται ακόμα έντυπο με τα έργα μείζονος σημασίας που δρομολογούνται στον Δήμο μας, 
όπως και πληροφορίες για τη νέα εφαρμογή που ετοιμάσαμε για έξυπνα κινητά, έτσι ώστε να 
έχουμε όλοι ταχύτερη και καλύτερη πρόσβαση σε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και υπηρεσίες 
του Δήμου. Ακόμα, μπορείτε να ενημερωθείτε για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων μέσω του 
συνημμένου εντύπου «Oδηγός Διαχείρισης κλαδευμάτων και άλλων αποβλήτων που παράγονται 
από τα νοικοκυριά», στο οποίο περιλαμβάνονται και οι νέες υπηρεσίες του Δήμου μας, οι οποίες 
προσφέρονται και διαδικτυακά εδώ και ένα χρόνο. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω 
που αγκαλιάσατε αυτήν την πρωτοβουλία μας, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας και 
καταθέτοντας εισηγήσεις με βάση την εμπειρία σας.  
 
Σε αυτό προσδοκούμε άλλωστε, στο να έχουμε μία αμφίδρομη σχέση, αλληλοϋποστήριξης και 
συνεργασίας, για έναν καλύτερο Στρόβολο. Αντιλαμβανόμαστε τις προκλήσεις και τα προβλήματα 
που προκύπτουν στον τομέα της καθαριότητας της πόλης, όμως είμαστε βέβαιοι ότι όλοι μας 
πρέπει να συμμετέχουμε στην προσπάθεια να κρατήσουμε τον Στρόβολο καθαρό, γιατί η εικόνα 
του Δήμου μας είναι υπόθεση όλων μας.  
 
Με τους φιλικούς χαιρετισμούς μου, 
 
 
 
Ανδρέας Παπαχαραλάμπους 
Δήμαρχος Στροβόλου  
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