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Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 332/2014 
Απ. 4797, 11.7.2014    

Απιθμόρ 332 

 
 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩΝ ΠΑΦΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 1999 ΔΩ 2006 
_________________ 

Γλσζηνπνίεζε ζύκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνύο 32, 33, 34, 35 θαη 36 γηα θαζνξηζκό  
θαη πιεξσκή ησλ εηήζησλ ηειώλ απνρέηεπζεο ιπκάησλ θαη νκβξίσλ πδάησλ γηα ην 2014 

Σν πκβνύιην Απνρεηεύζεσλ Πάθνπ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη από ηνπο Καλνληζκνύο 32, 33, 34, 
35 θαη 36 ησλ πεξί Απνρεηεύζεσλ Πάθνπ Καλνληζκώλ ηνπ 1999 έσο 2006, απνθάζηζε θαη θαζόξηζε αλαθνξηθά κε ην 
έηνο 2014 ηα αθόινπζα ζε ζρέζε κε ηελ επηβνιή θαη είζπξαμε ησλ ηειώλ. 

1. (α)  Γηα μελνδνρεία, δηακεξίζκαηα θαη άιια θαηαιύκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνπξηζηηθνύο ζθνπνύο, άιιεο 
ηνπξηζηηθέο αλαπηύμεηο θαη βηνκεραλίεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιηκαληώλ, αεξνδξνκίσλ, πδξνπάξθσλ) καξίλεο θαη 
εθπαηδεπηήξηα ηα νπνία βξίζθνληαη κέζα ζηα Γεκνηηθά όξηα Πάθνπ θαη Γεξνζθήπνπ θαη ηα Κνηλνηηθά όξηα ηεο Αρέιεηαο, 
Κνληώλ, Έκπαο, Λέκπαο, Υιώξαθαο θαη Κηζζόλεξγαο, ζα θαηαβάιιεηαη ηέινο απνρέηεπζεο ιπκάησλ ελόο ζελη (1 ζελη) 
γηα θάζε Δπξώ πάλσ ζηελ εθηηκεκέλε αμία ηνπ αθηλήηνπ αλαθνξηθά κε ηελ νπνία είλαη πιεξσηέν ην ηέινο. 

(β)  Γηα θαηνηθίεο θαη άιια αθίλεηα ή ππνζηαηηθά ηα νπνία βξίζθνληαη κέζα ζηα Γεκνηηθά όξηα Πάθνπ θαη Γεξνζθήπνπ 
θαη ηα Κνηλνηηθά όξηα ηεο Αρέιεηαο, Κνληώλ, Έκπαο, Λέκπαο, Υιώξαθαο θαη Κηζζόλεξγαο, ζα θαηαβάιιεηαη ηέινο 
απνρέηεπζεο ιπκάησλ ηέζζεξα δέθαηα (4/10) ηνπ ζελη (0,4 ζελη) γηα θάζε Δπξώ πάλσ ζηελ εθηηκεκέλε αμία ηνπ 
αθηλήηνπ αλαθνξηθά κε ηελ νπνία είλαη πιεξσηέν ην ηέινο. 

2.  Γηα αθίλεηα ή ππνζηαηηθά, ηα νπνία βξίζθνληαη κέζα ζηα Γεκνηηθά όξηα Πάθνπ θαη Γεξνζθήπνπ θαη ηα Κνηλνηηθά 
όξηα ηεο Αρέιεηαο, Κνληώλ, Έκπαο, Λέκπαο, Υιώξαθαο θαη Κηζζόλεξγαο, ζα θαηαβάιιεηαη ηέινο απνρέηεπζεο νκβξίσλ 
πδάησλ ην νπνίo ζα θαζνξίδεηαη ζε δέθα εθαηνζηά (10/100) ηνπ ζελη (0,10 ζελη) γηα θάζε Δπξώ ζηελ εθηηκεκέλε αμία ηνπ 
αθηλήηνπ αλαθνξηθά κε ηελ νπνία είλαη πιεξσηέν ην ηέινο. 

3.  Σα θαζνξηζζέληα εηήζηα ηέιε πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 πην πάλσ πξέπεη λα πιεξσζνύλ κέρξη 
ηελ 30ή επηεκβξίνπ 2014, ζηα Γξαθεία ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεύζεσλ Πάθνπ (ηζόγεην), νδόο Κηλύξα 23, Κόζκνο 
Κσξη, Πάθνο ή ζε όιεο ηηο Δκπνξηθέο Σξάπεδεο θαη ηα πλεξγαηηθά Ηδξύκαηα, ηα νπνία απνθάζηζε ην πκβνύιην 
Απνρεηεύζεσλ Πάθνπ. 

Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή επηβάιιεηαη πξόζζεηε επηβάξπλζε 20% (Άξζξν 30(3) ηνπ Νόκνπ). 

Ζ παξνύζα γλσζηνπνίεζε ζεσξείηαη θαη σο αηνκηθή εηδνπνίεζε πξνο ηα επεξεαδόκελα πξόζσπα. 

4.  Γηα ζθνπνύο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνύ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθώο θαηαζηάζεηο ινγαξηαζκνύ.  Όζνη δελ 
πάξνπλ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ, παξαθαινύληαη όπσο πξνζθνκίζνπλ ζηα Γξαθεία ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεύζεσλ 
Πάθνπ, ηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο γηα δηεπζέηεζε ηεο πιεξσκήο ησλ νθεηιόκελσλ πνζώλ. 

_________________ 

Έγηλε ζηηο 26 Ηνπλίνπ 2014. 
ΑΒΒΑ ΒΔΡΓΑ, 

Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Απνρεηεύζεσλ Πάθνπ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


