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Αριθμός 441 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩΝ ΛΔΤΚΩΗΑ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 1973 ΜΔΥΡΗ 2009 

_______________ 

Γλσζηνπνίεζε ζύκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνύο 32, 33, 34 θαη 35 
γηα θαζνξηζκό θαη πιεξσκή ησλ εηήζησλ ηειώλ 

Σν πκβνύιην Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη από ηνπο Καλνληζκνύο 32, 33, 
34 θαη 35 ησλ πεξί Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο Καλνληζκώλ ηνπ 1973 κέρξη 2009, απνθάζηζε θαη θαζόξηζε αλαθνξηθά κε 
ην έηνο 2014 ηα αθόινπζα ηέιε: 

1. Πέληε ηνηο ρηιίνηο (5‰) πάλσ ζηελ εθηηκεκέλε αμία (αμία 1980), όπσο είλαη γξακκέλε ή θαηαρσξεκέλε ζηα βηβιία 
ηνπ Δπαξρηαθνύ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Λεπθσζίαο, κεηά από ηε δηελεξγεζείζα γεληθή εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο 
αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα όξηα ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο ζηελ πεξηνρή 
Μείδνλνο Λεπθσζίαο, πνπ εμππεξεηείηαη ήδε ή πνπ ζα κπνξεί λα εμππεξεηεζεί από ην ύζηεκα Απνρεηεύζεσλ 
Λπκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ, όπσο θαζνξίδεηαη ζε ζρέδηα πνπ βξίζθνληαη ζηα Γξαθεία ηνπ πκβνπιίνπ, εμαηξνπκέλσλ 
εθείλσλ ησλ πεξηνρώλ ησλ Γήκσλ Λεπθσζίαο θαη Αγίνπ Γνκεηίνπ θαη κέξνπο ησλ πεξηνρώλ ησλ Γήκσλ ηξνβόινπ, 
Αγιαληδηάο θαη Έγθσκεο ζηηο νπνίεο πεξηνρέο ην ύζηεκα Απνρεηεύζεσλ Λπκάησλ είρε εγθαηαζηαζεί θαη 
ιεηηνπξγήζεη πξηλ από ηελ 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ 2000, όπσο επίζεο θαζνξίδεηαη ζε ζρέδηα πνπ βξίζθνληαη ζηα Γξαθεία ηνπ 

πκβνπιίνπ. 

2. Καλέλα από ηα πην πάλσ ηέιε δε ζα θαηαβάιιεηαη γηα αθίλεηε ηδηνθηεζία πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα όξηα ηεο πεξηνρήο 
ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο ε νπνία θεξύρηεθε απξνζπέιαζηε πεξηνρή. 

3. Σα εηήζηα ηέιε πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, πξέπεη λα πιεξσζνύλ ζε κηα δόζε ζηα Γξαθεία ηνπ πκβνπιίνπ 
Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο, Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 9, 1010 Λεπθσζία, ζηηο Δκπνξηθέο Σξάπεδεο, ζηα πλεξγαηηθά 
Πηζησηηθά Ηδξύκαηα θαη κέζσ δηαδηθηύνπ, κέρξη ηελ  5

ε
 Γεθεκβξίνπ 2014. 

4. Πελήληα πέληε cent (€0, 55) γηα θάζε θπβηθό κέηξν λεξνύ πνπ θαηαλαιώλεηαη από θάζε έλα ηδηνθηήηε ή θάηνρν 
ππνζηαηηθνύ πνπ εμππεξεηείηαη από ην ύζηεκα Απνρεηεύζεσλ Λπκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ.  Σν ηέινο ηνύην ζα 
αλαγξάθεηαη πάλσ ζην ινγαξηαζκό ηνπ λεξνύ πνπ θαηαλαιώζεθε γηα θάζε δηκελία ή ηξηκελία, όπσο είλαη ε 
πεξίπησζε, θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ ίδην ηόπν θαη ρξόλν πνπ θαηαβάιιεηαη θαη ην αληίζηνηρν ηέινο θαηαλάισζεο 
λεξνύ.  Ννείηαη όηη ην πκβνύιην ζα δύλαηαη κε δεκόζηα γλσζηνπνίεζε λα αιιάμεη ηνλ ηόπν θαη ρξόλν θαηαβνιήο 
ηνπ ηέινπο ηνύηνπ.  

Ζ παξνύζα γλσζηνπνίεζε αληηθαζηζηά ηε γλσζηνπνίεζε ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ 2013, αξ. 4613, ΚΓΠ 476/2013. 

_______________ 

Λεπθσζία 22 επηεκβξίνπ 2014. 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΗΩΡΚΑΣΕΖ, 
Πξόεδξνο 

πκβνπιίνπ Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο. 
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