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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΚΑΙ 2021 
 
Αγαπητοί Δημότες,  
 
Ο Δήμος στα πλαίσια της ορθής ενημέρωσης των Δημοτών, σας παραθέτει τις κατηγορίες για το Τέλος 
Αποκομιδής Σκυβάλων για το έτος 2020 και τις ρυθμίσεις για το 2021:  
 

 2020 2021 

Φοιτητικές Εστίες (ανά κλίνη) €70,00 * 

Διαμερίσματα του ενός υπνοδωματίου/στούντιο €100,00 * 

Υποστατικά Προσφυγικών Οικισμών €120,00 * 

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων €155,00 * 

Διαμερίσματα τριών υπνοδωματίων και άνω €165,00 * 

Οικίες σε οικόπεδο μεγέθους μέχρι 520τμ €175,00 * 

Οικίες σε οικόπεδο μεγέθους μεγαλύτερου από 520τμ €220,00 * 

Συνταξιούχοι Μονήρεις με ΜΟΝΟ εισόδημα τη σύνταξη των 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα κάτω 
των €950, νοουμένου ότι προσκομίζονται οι σχετικές βεβαιώσεις για 
το ποσό της Σύνταξης 

Δωρεάν 

Παροχή 40 
σακούλων 35lt 

και 20 
σακούλων 10lt 

Συνταξιούχοι Ζευγάρι με ΜΟΝΟ εισόδημα τη σύνταξη των 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα κάτω 
των €950, νοουμένου ότι προσκομίζονται οι σχετικές βεβαιώσεις για 
το ποσό της Σύνταξης 

Δωρεάν Παροχή 50 
σακούλων 35lt 

Οικίες όπου ο φορολογούμενος ή ο/η σύζυγος είναι άτομο με πλήρη 
αναπηρία που το καθιστά ανίκανο για εργασία ή Ειδικές Περιπτώσεις Δωρεάν Παροχή 50 

σακούλων 56lt 

Μονογονεϊκές οικογένειες (πρέπει να προσκομίζονται τα ακόλουθα: 
(α) το Πιστοποιητικό Αποδοχών, (β) το Πιστοποιητικό Γεννήσεως 
εξαρτώμενου τέκνου, (γ) Βεβαίωση για λήψη επιδόματος 
μονογονεϊκής οικογένειας 

Ανάλογα με 
εισοδήματα 

Ανάλογα με 
εισοδήματα 

Κενά διαμερίσματα, μόνο, με προσκόμιση της Βεβαίωσης Ετήσιας 
Κατανάλωσης ΑΗΚ 25% Μείωση * 

Πολύτεκνες οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα (Παιδιά μέχρι 25 ετών, 
νοουμένου ότι είναι φοιτητές με προσκόμιση Βεβαίωσης 
Πανεπιστημίου ή Στρατού) και με προσκόμιση της Πολυτεκνικής 
Ταυτότητας σε ισχύ. 

25% Μείωση 
Παροχή 30 

σακούλων 35lt 
 

Τρίτεκνες οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα (Παιδιά μέχρι 25 ετών, 
νοουμένου ότι είναι φοιτητές με προσκόμιση Βεβαίωσης 
Πανεπιστημίου ή Στρατού) και με προσκόμιση της Ταυτότητας της 
Π.Ο.Π.Ο. σε ισχύ. 

25% Μείωση Παροχή 30 
σακούλων 35lt 

 
*:Η χρέωση εξαρτάται αποκλειστικά από την χρήση  των ειδικών Μωβ προπληρωμένων 
σακούλων του συστήματος «διαχωρίζω και κερδίζω» 
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Διευκρινίσεις: 
 
 
α) Αιτήσεις για δωρεάν σακούλες για το 2021 θα πρέπει να γίνουν πριν τις 30/11/20  
 
β) Υποστατικά που διαμένουν φοιτητές χρεώνονται με βάση τα πιο πάνω κριτήρια. 
 
γ) Το κριτήριο για μονογονεϊκές οικογένειες είναι με βάση τα ακόλουθα εισοδηματικά κριτήρια: 

 
Κριτήριο 

εισοδημάτων (€) 
Έκπτωση 

2020 
Δωρεάν σακούλες 
για 2021 

0-10.000 50% 40 σακούλες 35lt 
10.001-20.000 25% 20 σακουλες 35lt 

Πέραν των 20.000 0%  
Θα πρέπει να προσκομιστούν τα ακόλουθα πιστοποιητικά: Πιστοποιητικό Αποδοχών, Πιστοποιητικό 
Γέννησης εξαρτώμενων τέκνων και Βεβαίωση για λήψη επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας 
 
δ) Με την ένταξη όλου του Δήμου στο σύστημα «Διαχωρίζω και κερδίζω» εισηγούμαστε το τέλος 
σκυβάλων να αφαιρείται από τις υποχρεώσεις του ενοικιαστή στις περιπτώσεις που αυτή η ρύθμιση έχει 
εφαρμοστεί.. 

 
Τρόπος Εξόφλησης: – Ταμείο του Δήμου, Καθημερινά 8:00 – 13:00, εκτός Τετάρτης 8:00 – 14:45 – Στις 
Τράπεζες που αποδέχονται Λογαριασμούς και στην Ηλεκτρονική Τραπεζική – Μέσω της διαθέσιμης 
σύνδεσης στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.aglantzia.org.cy/. 
 

 
 
Ενστάσεις για το 2020 και αιτήσεις για δωρεάν μωβ σακούλες για το 2021 γίνονται δεκτές με 
το ανάλογο έντυπο που μπορείτε να προμηθευτείτε είτε από την ιστοσελίδα του Δήμου είτε 
από τα γραφεία του Δήμου, με την προσκόμισή ΟΛΩΝ των απαραίτητων δικαιολογητικών, το 
αργότερο μέχρι τις 30/10/2020 (λόγω περιορισμένου χρόνου δε θα δοθεί παράταση). Οι 
ενστάσεις μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά forologies@aglantzia.org.cy, με φαξ 
22332755 ή στα γραφεία του Δήμου από τις 10:00πμ – 2:00μμ καθημερινά.  

 
Η τελευταία ημερομηνία εξόφλησης των πιο πάνω τελών καθορίστηκε η 30η Δεκεμβρίου 2020. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη εξόφλησης των τελών έγκαιρα, θα επιβληθεί αυτόματα 
επιβάρυνση ύψους 10% στα ανείσπρακτα ποσά, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, από την 31η 
Δεκεμβρίου 2020. 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 

Ο Δήμος Αγλαντζιάς έχει αποφασίσει όπως προσφερθεί η δυνατότητά αποπληρωμής με 
δόσεις, με ελάχιστο ποσό πληρωμής €30 κάθε φορά και τελευταία ημερομηνία συνολικής 
εξόφλησης την 30η Δεκεμβρίου 2020.  Αυτές οι πληρωμές θα μπορούν να γίνουν μόνο στο 
Ταμείο του Δήμου. 


