
Ενστάσεις που δεν θα είναι κατάλληλα συμπληρωμένες δεν θα παραλαμβάνονται.

Κατηγορίες Οικιστικών υποστατικών
 Τέλος Σκυβάλων  

2019

€

Ατομα -Λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 71
Αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης εμβάσματος 

ΕΕΕ

Ατομα με αναπηρία  σε ποσοστό 70% και άνω 81
Παρουσίαση αναπηρικής ταυτότητας και 

πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας

Ατομα με αναπηρία  σε ποσοστό κάτω του 70% και εισόδημα κάτω των €17000 81

Ατομα με αναπηρία  σε ποσοστό κάτω του 70% και εισόδημα πέραν των €17000 122

Επαύλεις 211

Κενό Υποστατικό -Kατοικίες 36

Κενό Υποστατικό -Διαμέρισμα 24

Μονήρη Εργαζόμενα άτομα  ΣυνοικισμώνΙδιοκτήτες/ Ενοικιαστές 65

Μονήρη Εργαζόμενα άτομα Ιδιοκτήτες/ Ενοικιαστές (Οικιες-Διαμερίσματα) 137

Μόνιμοι κάτοικοι Εξωτερικού-Περιστασιακή διαμονή 95

Moνογονεϊκές Οικογένειες με εισόδημα κάτω των €10.000,00 (Οικιες-Διαμερίσματα) 65
Πιστοποιητικό αποδοχών, Διαζύγιο και 

Πιστοποιητικο γεννησεως των παιδιών.

Οικογενειες Ιδιοκτήτες/Ενοικιαστές (Οικίες-Διαμερίσματα) 173

Οικογένειες με δύο άνεργους-τουλάχιστον για τρεις μήνες στο φορολογικό έτος 83

Οικογένειες με ένα άνεργο άτομο-τουλάχιστον για τρεις μήνες στο φορολογικό έτος 123

Οικογένειες Συνοικισμών 133

Οικογένειες Συνοικισμών-Πολύτεκνοι με ανήλικα παιδιά 104

Πολύτεκνες Οικογένειες -Ιδιοκτήτες/Ενοικιαστές με ανήλικα παιδιά (Οικίες-Διαμερίσματα) 123

Συνταξιούχοι Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Μονήρη Ατομα 36

Συνταξιούχοι Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Οικογένειες 71

Συνταξιουχοι Κυβερνητικοί, Ημικρατικοί,Τραπεζικοί-Μονήρη Ατομα 66

Συνταξιουχοι Κυβερνητικοί, Ημικρατικοί,Τραπεζικοί-Οικογένειες 102

Συνταξιούχοι Συνοικισμών-Μονήρη άτομα 13

Συνταξιούχοι Συνοικισμών-Οικογένειες 32

Υπερήλικα Μονήρη άτομα  (75 ετών και άνω) με εισόδημα κάτω από €10.000* 0

Υπερήλικες  (75 ετών και άνω) με εισόδημα κάτω από €18.000,00* 0

Παρουσίαση αναπηρικής ταυτότητας, 

Πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας και  

Πιστοποιητικό αποδοχών 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Στροβόλου στα πλαίσια της βελτίωσης της κοινωνικής του πολιτικής καθόρισε τα πιο κάτω ποσά στο Τέλος Αποκομιδής Σκυβάλων για το έτος 

2019. 

Οι δημότες που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω κατηγορίες και οι οποίοι δεν έχουν χρεωθεί το ποσό που αναφέρεται πιο κάτω, 

παρακαλούνται όπως παραδώσουν στο Δήμο ένσταση συνοδευόμενη με τα πιο κάτω πιστοποιητικά/έγγραφα και το "ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΕΝΣΤΑΣΗΣ", το οποίο επισυνάπτεται, κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογραμμένο στον Τομέα Φορολογιών του Δήμου, μέχρι τις 31/1/2020, κατά τις 

ώρες 11:30-14:30.

Ένσταση μπορεί επίσης να υποβληθεί μέσω τηλεομοιοτύπου στον αριθμό 22470550 ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου 

www.strovolos.org.cy.

Έγγραφα/Πιστοποιητικά που απαιτούνται για 

υποβολή ένστασης

3. Ο Δήμος όπου είναι γνωστό έχει χρεώσει τους ιδιοκτήτες.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους λειτουργούς στα τηλέφωνα 22470384, 22470386, 

22470387, 22470388 και 22470402 κατά τις ώρες 11:30-15:00.

Αντίγραφο ετήσιου λογαριασμού ΑΗΚ ή 

Υδατοπρομήθειας, με χρέωση μόνο το ΠΑΓΙΟ! ή 

βεβαίωση ότι είναι αποσυνδεδεμένο.

Βεβαίωση Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή 

Πιστοποιητικό κατάστασης ετήσιων εισφορών

Ταυτότητα πολύτεκνου

Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας και Μηνιαία 

κατάσταση λογαριασμού εμβάσματος της σύνταξης 

για το κάθε άτομο που διαμένει σε ένα σπίτι.

1. Στις περιπτώσεις που στην οικία/διαμέρισμα κατοικούν με τους συνταξιούχους και παιδιά της οικογένειας, δεν θα ισχύει καμία έκπτωση. 

2. Στο ποσό σύνταξης συνυπολογίζεται το ποσό και των δύο συνταξιούχων. Στην περίπτωση οικογένειας πρέπει να είναι και οι δύο συνταξιούχοι.


