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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                             Κ.Δ.Π. 220/2014 
Αρ. 4777, 2.5.2014    

Αριθμός 220 

 
ΟΗ ΠΔΡΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩΝ ΚΤΠΔΡΟΤΝΣΑ  ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 1997 

_______________ 

Γλσζηνπνίεζε ζύκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνύο 32, 33, 35 θαη 36 
γηα θαζνξηζκό ησλ εηήζησλ ηειώλ 

Σν πκβνύιην Απνρεηεύζεσλ Κππεξνύληαο αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη από ηνπο Καλνληζκνύο 32, 33, 
35 θαη 36 ησλ πεξί Απνρεηεύζεσλ Καλνληζκώλ ηνπ 1997, απνθάζηζε θαη θαζόξηζε γηα ην έηνο 2014 ηα αθόινπζα ηέιε: 
 
1. Κάζε ηδηνθηήηεο ή θάηνρνο ππνζηαηηθνύ ή ρώξνπ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πκβνπιίνπ ε νπνία ζα 
εμππεξεηεζεί ή κπνξεί λα εμππεξεηεζεί από ην ζύζηεκα απνρεηεύζεσλ ιπκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ ην νπνίν  
θαηαζθεπάζηεθε ή ζα θαηαζθεπαζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Α’ Φάζεο ηνπ πζηήκαηνο Απνρέηεπζεο Λπκάησλ 
Κππεξνύληαο όπσο θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα πνπ θαηαηέζεθαλ ζην Γξαθείν ηνπ πκβνπιίνπ, ζα θαηαβάιιεη εηήζην ηέινο 
σο αθνινύζσο, ζύκθσλα πάληα κε ηελ εθηηκεκέλε αμία ηνπ αθηλήηνπ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλε ή εγγεγξακκέλε ζηα 
βηβιία ηνπ Κηεκαηνινγίνπ Λεκεζνύ. 
 
Από €0.01 έσο €1.000,00   30%ν 

Από €1.001,00 έσο €11.000,00  10%ν 
Από €11.001,00 έσο €21.000,00    6%ν 
Από €21.001,00 έσο €31.000,00    3%ν 
Από €31.001.00 έσο €41.000,00    6%ν 
Από €41.001,00 έσο €51.000,00    5%ν 

Από €51.001,00 έσο €61.000,00    5%ν  
Από €61.001,00 θαη άλσ     5%ν 
 
2. Κάζε ηδηνθηήηεο ή θάηνρνο ππνζηαηηθνύ ή ρώξνπ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πκβνπιίνπ, εθηόο όκσο ηεο 
πεξηνρήο  ε νπνία εμππεξεηείηαη ή κπνξεί λα εμππεξεηεζεί από ην ζύζηεκα απνρεηεύζεσλ ιπκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ 
Απνρεηεύζεσλ Κππεξνύληαο όπσο θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα πνπ θαηαηέζεθαλ ζην Γξαθείν ηνπ πκβνπιίνπ, ζα 
θαηαβάιιεη εηήζην ηέινο σο αθνινύζσο, ζύκθσλα πάληα κε ηελ εθηηκεκέλε αμίαο ηνπ αθηλήηνπ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλε 
ζηα βηβιία ηνπ Κηεκαηνινγίνπ Λεκεζνύ. 
 
Από €0.01 έσο €100.000   15%ν 

Από €1.001,00 έσο €11.000,00    4%ν 
Από €11.001,00 έσο €21.000,00    3%ν 
Από €21.001,00 έσο €31.000,00    5%ν 
Από €31.001,00 έσο €41.000,00    3%ν 
Από €41.001,00 έσο €51.000,00    2%ν 
Από €51.001,00 έσο €61.000,00    3%ν 
Από €61.001,00 θαη άλσ     1%ν 
 
 
3. Όια ηα πην πάλσ ηέιε ζα πξέπεη λα πιεξσζνύλ από θάζε ηδηνθηήηε ή θάηνρν ππνζηαηηθνύ ζηα Γξαθεία ηνπ 
πκβνπιίνπ Απνρεηεύζεσλ Κππεξνύληαο ή ζε νπνηνδήπνηε πλεξγαηηθό Πηζησηηθό ‘Ηδξπκα ή ζηε Κεληξηθή πλεξγαηηθή 
Σξάπεδα κέρξη ηηο 30.09. 2014. 
 
4. Δπηπξόζζεηα, θάζε ηδηνθηήηεο ή θάηνρνο ππνζηαηηθνύ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πκβνπιίνπ πνπ 
πξνκεζεύεηαη λεξό από ην πκβνύιην Βειηηώζεσο Κππεξνύληαο θαη εμππεξεηείηαη από ην ύζηεκα Απνρεηεύζεσλ 
Λπκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ, ζα θαηαβάιιεη πξόζζεην ηέινο δέθα ζελη (€0,10) γηα θάζε θπβηθό κέηξν λεξνύ πνπ 
θαηαλαιώζεθε θάζε δηκελία ή ηξηκελία αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαη ην νπνίν ζα θαηαβάιιεη ζηνλ ίδην ηόπν θαη ρξόλν 
πνπ θαηαβάιιεη θαη ην αληίζηνηρν ηέινο θαηαλάισζεο λεξνύ. 
 
Ννείηαη όηη ην πκβνύιην δύλαηαη κε δεκόζηα γλσζηνπνίεζε λα αιιάμεη ην ηόπν θαη ρξόλν θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο ηνύην. 
 
           

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


