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Κ.Δ.Π. 138/2021

Αριθμός 138
Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ
(ΝΟΜΟΙ 1 ΤΟΥ 1971, 24 ΤΟΥ 1972, 15 ΤΟΥ 1978, 88 ΤΟΥ 1987,
194 ΤΟΥ 1991, 16(Ι), 94(Ι) ΚΑΙ 100(Ι) ΤΟΥ 1995, 5(Ι) ΤΟΥ 1997, ΚΑΙ 139(Ι) ΤΟΥ 1999)
________________________
Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 33
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 33 του περί
Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου γνωστοποιεί ότι κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού που χρησιμοποιείται για
ανθρώπινη διαβίωση, άσκηση επαγγέλματος εμπορίου, επιτηδεύματος, απασχόληση για αναψυχή ή για άλλους σκοπούς
και που βρίσκεται στις οδούς που αναφέρονται στον πιο κάτω Πίνακα, οφείλει όπως μέσα σε έξι μήνες από την 1η
Απριλίου 2021 κατασκευάσει με δικά του έξοδα και σύμφωνα με την άδεια που εκδίδεται από το Συμβούλιο
Αποχετεύσεων Πάφου, ιδιωτική υπόνομο οικοδομής, την οποία, μετά από γραπτή συναίνεση του Συμβουλίου, να
συνδέσει με την δημόσια υπόνομο οικοδομής.
Αμέσως μετά την σύνδεση αυτή, ο εν λόγω ιδιοκτήτης ή κάτοχος οφείλει να διοχετεύει όλα τα λύματα, τα νερά, τα
βιομηχανικά απορριμματικά υγρά ή άλλα απορρίμματα του υποστατικού αυτού μέσα στη δημόσια υπόνομο οικοδομής.
________________________
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
ΚΟΛΩΝΗ
Μέρος της Λεωφόρου Μακαρίου Γ΄ από τη συμβολή της με την οδό Μαργαρίτας Λιασίδη και Αλκιόνης
Μέρος της οδού Αλκιόνης από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Μακαρίου Γ΄ και Βέρας Παίση
Μέρος της οδού Μαργαρίτας Λιασίδη από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και Φιλίας
Αροδάφνης και κάθετη πάροδος
Αγίου Ιλαρίωνος
Αγίας Φωτεινής
Αγίας Ελένης
Αγίας Μαρκέλας
Ρήγαινας.
ΚΟΝΙΑ
Μέρος της οδού Μεσολογγίου (μόνον η ευθεία/κάθετος της Γεωργίου Σεφέρη)
Παρακαλείται το κοινό όπως συμβουλεύεται τους χάρτες που είναι αναρτημένοι στο τμήμα συνδέσεων στα γραφεία του
Σ.Α.ΠΑ.

____________________________________________________________________________________________
Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα.

