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Αριθμός 259 
 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩΝ  ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 1991 ΔΩ 2011 
________________ 

Γλωζηνπνίεζε ζύκθωλα κε ηνπο Καλνληζκνύο 32, 33, 33Α, 34, 35 θαη 36 
γηα θαζνξηζκό θαη πιεξωκή Απνρεηεπηηθώλ Σειώλ 

Σν πκβνύιην Απνρεηεύζεωλ Λάξλαθαο (ΑΛ) αλαθνηλώλεη όηη ηα Απνρεηεπηηθά Σέιε γηα ην έηνο 2014, όπωο αλαιύνληαη 
πην θάηω, ηα νπνία ηηκνινγνύληαη ζε 2 ίζεο δόζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη αλαγξάθνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο 
ινγαξηαζκνύο πνπ απνζηέιινληαη ζηνπο ηδηνθηήηεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο κέζω ηαρπδξνκείνπ ή/θαη ειεθηξνληθνύ 
ηαρπδξνκείνπ, πξέπεη λα πιεξωζνύλ ζηα γξαθεία ηνπ ΑΛ, Γωλία Ήξαο θαη Φώηε Κόληνγινπ, Λάξλαθα, ή ζηα 
ηξαπεδηθά θαη ζπλεξγαηηθά ηδξύκαηα ή κε απηόκαηε ηξαπεδηθή εληνιή ή κέζω δηαδηθηύνπ (www.lsdb.org.cy) ην αξγόηεξν 
κέρξη ηηο 30 Ηνπλίνπ θαη 30 Ννεκβξίνπ 2014, γηα ηελ 1

ε
 θαη 2

ε
 δόζε αληίζηνηρα. 

 
1. Δηήζην ηέινο απνρέηεπζεο ιπκάηωλ γηα όια ηα αθίλεηα εληόο ηωλ νξίωλ ηνπ Απνρεηεπηηθνύ πζηήκαηνο Λπκάηωλ 
ηνπ ΑΛ: 

 
(α)  Γηα μελνδνρεία, αδεηνύρα νξγαλωκέλα δηακεξίζκαηα (service flats), θαη βηνκεραληθέο νηθνδνκέο θαη 

εγθαηαζηάζεηο ζε θαζνξηζκέλεο βηνκεραληθέο δώλεο θαη πεξηνρέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηνπ ιηκαληνύ, ηεο 
καξίλαο, ηνπ αεξνδξνκίνπ, ηνπ δηπιηζηεξίνπ, ηωλ εγθαηαζηάζεωλ πεηξειαηνεηδώλ θηι.) ηέινο 1,2 ζελη γηα θάζε 
επξώ πάλω ζηελ εθηηκεκέλε αμία (αμία 1980) ηνπ αθηλήηνπ, όπωο απηή είλαη εγγεγξακκέλε ή θαηαρωξεκέλε ζην 
Δπαξρηαθό Κηεκαηνιόγην Λάξλαθαο. 

 
(β) Γηα θαηνηθίεο θαη/ή άιια αθίλεηα ή ππνζηαηηθά ηέινο 0,4 ζελη γηα θάζε επξώ πάλω ζηελ εθηηκεκέλε αμία (αμία 

1980) ηνπ αθηλήηνπ, όπωο απηή είλαη εγγεγξακκέλε ή θαηαρωξεκέλε ζην Δπαξρηαθό Κηεκαηνιόγην Λάξλαθαο. 

 
2. Δηήζην ηέινο απνρέηεπζεο νκβξίωλ πδάηωλ γηα όια ηα αθίλεηα εληόο ηωλ νξίωλ ηνπ Απνρεηεπηηθνύ πζηήκαηνο 
Οκβξίωλ Τδάηωλ ηνπ ΑΛ 0,10 ζελη γηα θάζε επξώ πάλω ζηελ εθηηκεκέλε αμία (αμία 1980) ηνπ αθηλήηνπ, όπωο απηή 
είλαη εγγεγξακκέλε ή θαηαρωξεκέλε ζην Δπαξρηαθό Κηεκαηνιόγην Λάξλαθαο. 

 
3. Σέινο πελήληα (50) ζελη γηα θάζε θπβηθό κέηξν λεξνύ πνπ θαηαλαιώλεηαη από θάζε ππνζηαηηθό πνπ εμππεξεηείηαη 
από ην ύζηεκα Απνρεηεύζεωλ Λπκάηωλ ηνπ ΑΛ. Σν ηέινο απηό αλαγξάθεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο πδαηνπξνκήζεηαο 
ηωλ ππνζηαηηθώλ πνπ εμππεξεηνύληαη θαη θαηαβάιιεηαη ζηνλ ίδην ηόπν θαη ρξόλν πνπ θαηαβάιιεηαη ην αληίζηνηρν ηέινο 
πδαηνπξνκήζεηαο. 

 
Οη επεξεαδόκελνη ηδηνθηήηεο/θάηνρνη παξαθαινύληαη όπωο εμνθιήζνπλ έγθαηξα ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπο πξνο απνθπγή 
ηαιαηπωξίαο θαη πξόζζεηεο επηβάξπλζεο. 
 
Παξαθαινύληαη επίζεο νη ηδηνθηήηεο αθηλήηωλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα δεκνηηθά όξηα Λάξλαθαο, ζηελ ηνπξηζηηθή 
πεξηνρή Λεηβαδηώλ, Οξόθιηλεο θαη Πύιαο θαη ζηελ πεξηνρή Βεξγίλαο, Κξαζά θαη Κακάξωλ/Κνλή ηνπ δήκνπ Αξαδίππνπ 
νη νπνίνη δελ έρνπλ πάξεη ινγαξηαζκνύο κέζω ηαρπδξνκείνπ λα επηθνηλωλήζνπλ κε ηα Γξαθεία ηνπ ΑΛ (ηει. 24815222, 

εζωη. 117) γηα λα ηνπο εθδνζεί ινγαξηαζκόο.  
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