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Αριθμός 570 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 1992 ΜΔΥΡΙ 2012 
__________________ 

Γλωζηνπνίεζε ζύκθωλα κε ηνπο Καλνληζκνύο 32, 34, 36 θαη 37 γηα θαζνξηζκό θαη πιεξωκή ηωλ απνρεηεπηηθώλ ηειώλ 

Σν πκβνύιην Απνρεηεύζεωλ Αγίαο Νάπαο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη από ηνπο Καλνληζκνύο 32, 34, 
36 θαη 37 ηωλ πεξί Απνρεηεύζεωλ Αγίαο Νάπαο Καλνληζκώλ ηνπ 1992 κέρξη 2012, απνθάζηζε θαη θαζόξηζε αλαθνξηθά 
κε ην έηνο 2014 ηα αθόινπζα ηέιε: 

Δηήζην ηέινο κε βάζε ηελ εθηηκεκέλε αμία ηνπ αθηλήηνπ: 

1.  Καηεγνξία Α 

Γηα ηα πην θάηω είδε αθίλεηεο πεξηνπζίαο νη νπνίεο βξίζθνληαη κέζα ζηα όξηα ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Αγίαο 
Νάπαο θαη είλαη θαηαρωξεκέλα ζηνλ θαηάινγν ηνπ Κππξηαθνύ Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ ωο: 

(α) Ξελνδνρείν 

(β) Οξγαλωκέλα Γηακεξίζκαηα 

(γ) Σνπξηζηηθά Υωξηά 

(δ) Σνπξηζηηθέο Δπαύιεηο 

Σέινο επηά θαη πελήληα ηνηο ρηιίνηο (7,50‰)  πάλω ζηελ εθηηκεκέλε αμία (αμία 1/1/1980) όπωο απηή είλαη γξακκέλε ή 
θαηαρωξεκέλε ζηα βηβιία ηνπ Δπαξρηαθνύ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Ακκνρώζηνπ. 

2.  Καηεγνξία Β 

Γηα ην πην θάηω είδνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ε νπνία βξίζθεηαη κέζα ζηα όξηα ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Αγίαο 
Νάπαο θαη είλαη θαηαρωξεκέλα ζηνλ θαηάινγν ηνπ Κππξηαθνύ Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ ωο:  

(α) Σνπξηζηηθά Γηακεξίζκαηα 

Σέινο έμη θαη είθνζη ηνηο ρηιίνηο (6,20‰) πάλω ζηελ εθηηκεκέλε αμία ηνπ αθηλήηνπ (αμία 1/1/1980) όπωο απηή είλαη 
γξακκέλε ή θαηαρωξεκέλε ζηα βηβιία ηνπ Δπαξρηαθνύ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Ακκνρώζηνπ.   

3.  Καηεγνξία Γ 

Γηα ηα πην θάηω είδε αθίλεηεο πεξηνπζίαο νη νπνίεο βξίζθνληαη κέζα ζηα όξηα ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Αγίαο 
Νάπαο: 

(α)   Οηθία γηα ηδηνθαηνίθεζε 

(β)  Γηακέξηζκα γηα ηδηνθαηνίθεζε 

Σέινο ηξία θαη ελελήληα ηνηο ρηιίνηο (3,90‰) πάλω ζηε εθηηκεκέλε αμία ηνπ αθηλήηνπ (αμία 1/1/1980) όπωο απηή είλαη 
γξακκέλε ή θαηαρωξεκέλε ζηα βηβιία ηνπ Δπαξρηαθνύ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Ακκνρώζηνπ. 

4. Καηεγνξία Γ 

Γηα ηα πην θάηω είδε αθίλεηεο πεξηνπζίαο νη νπνίεο βξίζθνληαη κέζα ζηα όξηα ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Αγίαο 
Νάπαο: 

(α) Υωξάθη/Οηθόπεδν 

(β) Υαιίηηθε/Γαζηθή γή/ Υώξνο Πξαζίλνπ 

Σέινο δύν θαη πελήληα ηνηο ρηιίνηο (2,50‰) πάλω ζηελ εθηηκεκέλε αμία ηνπ αθηλήηνπ (αμία 1/1/1980) όπωο απηή είλαη 
γξακκέλε ή θαηαρωξεκέλε ζηα βηβιία ηνπ Δπαξρηαθνύ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Ακκνρώζηνπ. 

5. Καηεγνξία Δ 

Άιια είδε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, εθηόο από ηηο Καηεγνξίεο Α, Β, Γ θαη Γ πην πάλω, νη νπνίεο βξίζθνληαη κέζα ζηα όξηα ηνπ 
πκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Αγίαο Νάπαο: 

Σέινο έμη θαη είθνζη ηνηο ρηιίνηο (6,20 ‰) πάλω ζηελ εθηηκεκέλε αμία ηνπ αθηλήηνπ (αμία 1/1/1980) όπωο απηή είλαη 
γξακκέλε ή θαηαρωξεκέλε ζηα βηβιία ηνπ Δπαξρηαθνύ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Ακκνρώζηνπ. 
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Σα ηέιε πξέπεη λα πιεξωζνύλ ζηα Γξαθεία ηνπ πκβνπιίνπ ή ζηα ππνθαηαζηήκαηα ηωλ Σξαπεδώλ πνπ αλαθέξνληαη 
πην θάηω, ή κε πηζηωηηθή θάξηα κέζω δηαδηθηύνπ (JCC Payments) ή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πκβνπιίνπ ζην 
www.ayianapa-sewerage.com.cy κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ 2015, άιιωο ζα επηβάιιεηαη πξόζζεηε επηβάξπλζε 20% 
(Άξζξν 5 ηνπ Νόκνπ Αξ.15 ηνπ 1978). 

Σξάπεδεο 

(1) Σξάπεδα Κύπξνπ Ληδ   
(2)  Διιεληθή Σξάπεδα Ληδ 
(3)  Άιθα Σξάπεδα Ληδ  
(4)  Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (Κύπξνπ) Ληδ 
(5)   Societe Generale Bank Ltd 
(6)   πλεξγαηηθή Κεληξηθή Σξάπεδα Ληδ 
(7)   πλεξγαηηθή Πηζηωηηθή Δηαηξεία Κνθθηλνρωξίωλ 
(8)   USB Bank Plc 
(9)   Δκπνξηθή Σξάπεδα 
(10)  Σξάπεδα Πεηξαηώο 

__________________ 

Αγία Νάπα, 16 Γεθεκβξίνπ 2014. 
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