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Αριθμός 552 

 
ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 1992 ΜΔΥΡΙ 2011 

___________________ 

Γλσζηνπνίεζε ζύκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνύο 32,34,36 θαη 37 γηα θαζνξηζκό θαη πιεξσκή απνρεηεπηηθώλ ηειώλ 

Σν πκβνύιην Απνρεηεύζεσλ Παξαιηκλίνπ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη από ηνπο Καλνληζκνύο 32, 34, 
36 θαη 37 ησλ πεξί Απνρεηεύζεσλ Παξαιηκλίνπ Καλνληζκώλ ηνπ 1992 κέρξη 2011, απνθάζηζε θαη θαζόξηζε αλαθνξηθά 
κε ην έηνο 2014 ηα αθόινπζα ηέιε: 

Δηήζην ηέινο κε βάζε ηελ εθηηκεκέλε αμία ηνπ αθηλήηνπ: 

A. ΠΔΡΙΟΥΗ Α 

1. Καηεγνξία Α 

Γηα ηα πην θάησ είδε αθίλεηεο πεξηνπζίαο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ Σνπξηζηηθή Πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Παξαιηκλίνπ θαη 
εκπίπηνπλ κέζα ζηα όξηα ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεύζεσλ Παξαιηκλίνπ: 

(α) Ξελνδνρείν 

(β) Οξγαλσκέλα Σνπξηζηηθά Γηακεξίζκαηα 

Σέινο νθηώ θαη κηζό ηνηο ρηιίνηο (8,5‰) πάλσ ζηελ εθηηκεκέλε αμία ηνπ αθηλήηνπ (αμία 1.1.1980) όπσο απηή είλαη 
γξακκέλε ή θαηαρσξεκέλε ζηα βηβιία ηνπ Δπαξρηαθνύ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Ακκνρώζηνπ. 

2. Καηεγνξία Β 

Γηα ηα πην θάησ είδε αθίλεηεο πεξηνπζίαο νη νπνίεο επξίζθνληαη ζηελ Οηθηζηηθή Πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Παξαιηκλίνπ θαη 
εκπίπηνπλ κέζα ζηα όξηα ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεύζεσλ Παξαιηκλίνπ: 

(α) Ξελνδνρείν 

(β) Οξγαλσκέλα Σνπξηζηηθά Γηακεξίζκαηα 

Σέινο έμη ηνηο ρηιίνηο (6‰) πάλσ ζηελ εθηηκεκέλε αμία ηνπ αθηλήηνπ (αμία 1.1.1980) όπσο απηή είλαη γξακκέλε ή 
θαηαρσξεκέλε ζηα βηβιία ηνπ Δπαξρηαθνύ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Ακκνρώζηνπ. 

 

 

 



 

3. Καηεγνξία Γ 

Γηα ηα πην θάησ είδε αθίλεηεο πεξηνπζίαο νη νπνίεο επξίζθνληαη κέζα ζηα όξηα ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεύζεσλ 
Παξαιηκλίνπ: 

(α) Υσξάθη 

(β) Οηθόπεδν 

(γ) Υαιίηηθν 

(δ)  Υώξνο Πξαζίλνπ 

Σέινο πέληε ηνηο ρηιίνηο (5‰) πάλσ ζηελ εθηηκεκέλε αμία ηνπ αθηλήηνπ (αμία 01/01/1980) όπσο απηή είλαη γξακκέλε ή 
θαηαρσξεκέλε ζηα βηβιία ηνπ Δπαξρηαθνύ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Ακκνρώζηνπ. 

4. Καηεγνξία Γ 

Άιια είδε αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο, εθηόο από ηηο Καηεγνξίεο Α θαη Γ πην πάλσ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ Σνπξηζηηθή 
Πεξηνρή θαη ηελ Πεξηνρή Παξαζεξηζηηθήο Καηνηθίαο ηνπ Γήκνπ Παξαιηκλίνπ θαη εκπίπηνπλ ζηα όξηα ηνπ πκβνπιίνπ 
Απνρεηεύζεσλ Παξαιηκλίνπ. 

Σέινο επηά ηνηο ρηιίνηο (7‰) πάλσ ζηελ εθηηκεκέλε αμία ηνπ αθηλήηνπ (αμία 1/01/1980) όπσο απηή είλαη γξακκέλε ή 
θαηαρσξεκέλε ζηα βηβιία ηνπ Δπαξρηαθνύ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Ακκνρώζηνπ. 

5. Καηεγνξία Δ 

Άιια είδε αθίλεηεο πεξηνπζίαο νη νπνίεο βξίζθνληαη κέζα ζηα όξηα ηνπ  πκβνπιίνπ Απνρεηεύζεσλ Παξαιηκλίνπ εθηόο 
εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Καηεγνξίεο Α, Β, Γ θαη Γ πην πάλσ. 

Σέινο πέληε ηνηο ρηιίνηο (5‰) πάλσ ζηελ εθηηκεκέλε αμία ηνπ αθηλήηνπ (αμία 01/01/1980) όπσο απηή είλαη γξακκέλε ή 
θαηαρσξεκέλε ζηα βηβιία ηνπ Δπαξρηαθνύ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Ακκνρώζηνπ. 

Β.  ΠΔΡΙΟΥΗ Β 

Γηα ηα πην θάησ είδε αθίλεηεο πεξηνπζίαο νη νπνίεο έρνπλ εληαρζεί ζηα όξηα ηνπ πκβνπιίνπ κε ηελ ΚΓΠ 270/10: 

1. Καηεγνξία Α 

(α)  Ξελνδνρεία 

(β)  Οξγαλσκέλα Σνπξηζηηθά Γηακεξίζκαηα 

Σέινο έμη ηνηο ρηιίνηο (6‰) πάλσ ζηελ εθηηκεκέλε αμία ηνπ αθηλήηνπ (αμία 01/01/1980) όπσο απηή είλαη γξακκέλε ή 
θαηαρσξεκέλε ζηα βηβιία ηνπ Δπαξρηαθνύ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Ακκνρώζηνπ. 

2.  Καηεγνξία Β 

(α)  Οηθία/Οηθνδνκέο/Κηίξηα 

(β)  Υσξάθηα 

(γ)  Υαιίηηθν 

(δ)  Οηθόπεδν 

(ε)   Υώξνο Πξαζίλνπ 

Σέινο πέληε ηνηο ρηιίνηο (5‰) πάλσ ζηελ εθηηκεκέλε αμία ηνπ αθηλήηνπ (αμία 01/01/1980) όπσο απηή είλαη γξακκέλε ή 
θαηαρσξεκέλε ζηα βηβιία ηνπ Δπαξρηαθνύ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Ακκνρώζηνπ. 

Σα ηέιε πξέπεη λα πιεξσζνύλ ζηα Γξαθεία ηνπ πκβνπιίνπ ή ζηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ Σξαπεδώλ/Πηζησηηθώλ 
Ιδξπκάησλ πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ, ή κε πηζησηηθή θάξηα κέζσ δηαδηθηύνπ (JCC Payments) ή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
πκβνπιίνπ www.paralimni–sewerage.com.cy κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ 2015, άιισο ζα επηβάιιεηαη πξόζζεηε 
επηβάξπλζε 20% (Άξζξν 5 ηνπ Νόκνπ Αξ. 12 ηνπ 1978). 

Σξάπεδεο/Πηζησηηθά Ιδξύκαηα: 

o πλεξγαηηθή Πηζησηηθή Δηαηξεία Κνθθηλνρσξίσλ 
o Σξάπεδα Κύπξνπ Ληδ 
o Popular Bank Ltd 
o Διιεληθή Σξάπεδα Ληδ 
o Alpha Σξάπεδα Ληδ 
o Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ 
o USB Bank 
o πλεξγαηηθή Κεληξηθή Σξάπεδα Ληδ 
o Δκπνξηθή Σξάπεδα 
o Societe General Bank Ltd 
o Σξάπεδα Πεηξαηώο 

___________________ 

Έγηλε ζην Παξαιίκλη ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2014. 
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