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Αριθμός 431 

 
ΟΗ ΠΔΡΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧΝ ΟΛΔΑ (ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 2011) 

_______________ 
 

Γλσζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο 32, 33, 34  θαη 35 
γηα θαζνξηζκφ θαη πιεξσκή ησλ εηήζησλ ηειψλ 

 

Σν πκβνχιην Απνρεηεχζεσλ νιέαο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο 32, 33, 34 
θαη 35 ησλ πεξί Απνρεηεχζεσλ νιέαο Καλνληζκψλ ηνπ 2011, απνθάζηζε θαη θαζφξηζε αλαθνξηθά κε ην έηνο 2014 ηα 
αθφινπζα ηέιε: 

1. Καηεγνξία Α 

Κάζε ηδηνθηήηεο ή θάηνρνο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πκβνπιίνπ ζηηο Κνηλφηεηεο 
Καθνπεηξηά, Γαιάηα, ηλά Όξνο, Καιηάλα, Σεκπξηά θαη Δπξχρνπ, ε νπνία ζα εμππεξεηείηαη ή ζα κπνξεί λα εμππεξεηεζεί 
απφ ην χζηεκα Απνρεηεχζεσλ Λπκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ, (Α΄ Φάζε) φπσο θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα πνπ θαηαηέζεθαλ 
ζην Γξαθείν ηνπ πκβνπιίνπ θαη είλαη θαηαρσξεκέλε ή εγγεγξακκέλε ζηα βηβιία ηνπ Κηεκαηνινγίνπ Λεπθσζίαο, ηέινο 5 
δέθαηα ηνπ ζελη (πνζνζηφ 5‰), γηα θάζε επξψ εθηηκεκέλεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ. 

2. Καηεγνξία Β 

Κάζε ηδηνθηήηεο ή θάηνρνο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πκβνπιίνπ, εθηφο φκσο ηεο 
πεξηνρήο ε νπνία ζα εμππεξεηεζεί απφ ην χζηεκα Απνρεηεχζεσλ Λπκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ, (Β΄ Φάζε) φπσο 
θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα πνπ θαηαηέζεθαλ ζην Γξαθείν ηνπ πκβνπιίνπ θαη είλαη θαηαρσξεκέλε ή εγγεγξακκέλε ζηα 
βηβιία ηνπ Κηεκαηνινγίνπ Λεπθσζίαο, ηέινο 2 δέθαηα ηνπ ζελη (πνζνζηφ 2‰) γηα θάζε επξψ εθηηκεκέλεο αμίαο. 

3.  Όια ηα ηέιε πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πην πάλσ Καηεγνξίεο Α θαη Β επηβάιινληαη πάλσ ζηελ εθηηκεκέλε αμία ηεο 
αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο φπσο απηή θαζνξίζηεθε κε βάζε ηε γεληθή εθηίκεζε ηεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο πνπ δηελεξγήζεθε 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69 (1) ηνπ πεξί Αθηλήηνπ Ηδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη Δθηίκεζε) Νφκνπ, 
Κεθ. 224. 

4. Όια ηα πην πάλσ ηέιε ζα πξέπεη λα πιεξσζνχλ απφ θάζε ηδηνθηήηε ή θάηνρν ηεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο ζηα 
Γξαθεία ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεχζεσλ νιέαο, ζηηο πλεξγαηηθέο Πηζησηηθέο Δηαηξείεο, ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηεκαηα 
ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ Ληδ θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηε δηεχζπλζε www.jccsmart.com, κέρξη ηηο 31 Οθησβξίνπ 2014, 
δηαθνξεηηθά ζα επηβάιιεηαη πξφζζεηε επηβάξπλζε 20%. 

Δπηπξφζζεηα πξνο ηα ηέιε πνπ επηβάιινληαη πην πάλσ θάζε ηδηνθηήηεο ή θάηνρνο ππνζηαηηθνχ πνπ βξίζθεηαη κέζα 

ζηελ πεξηνρή ηνπ πκβνπιίνπ πνπ πξνκεζεχεηαη πφζηκν λεξφ απφ ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην Καθνπεηξηάο ή απφ άιιε 

πεγή θαη εμππεξεηείηαη απφ ην ζχζηεκα απνρεηεχζεσλ ιπκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ, ζα θαηαβάιιεη ηέινο γηα ην έηνο 2014, 

43 ζελη γηα θάζε θπβηθφ κέηξν λεξνχ πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή θάηνρν απηνχ θάζε ηξηκελία, ζχκθσλα κε 

ηελ έλδεημε ηνπ πδξνκεηξεηή. 

Σν επηπξφζζεην ηέινο θαηαλάισζεο ζα αλαγξάθεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο πδαηνπξνκήζεηαο ηνπ Κνηλνηηθνχ 

πκβνπιίνπ Καθνπεηξηάο θαη πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη ζηνλ ίδην ηφπν θαη ρξφλν πνπ θαηαβάιιεηαη ην αληίζηνηρν ηέινο 

θαηαλάισζεο λεξνχ.   

_______________ 

Έγηλε ζηηο 9 επηεκβξίνπ 2014. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα 

Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00. 
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