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Αριθμός 351 
 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΦΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2019 
 

 

Γνωστοποίηση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 και 40 
για καθορισμό και πληρωμή των ετήσιων τελών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων για το 2021 

 
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τους Κανονισμούς 32, 33, 34, 35, 
36, 38, 39 και 40 των περί Αποχετεύσεων Πάφου Κανονισμών του 1999 έως 2019, αποφάσισε και καθόρισε για το έτος 
2021 τα ακόλουθα σε σχέση με την επιβολή και είσπραξη των τελών: 

 
1.   (α)   Για ακίνητα ή υποστατικά, τα οποία ευρίσκονται μέσα στην περιοχή του Συμβουλίου της Πρώτης Φάσης 
κατασκευής του Συστήματος Αποχέτευσης Λυμάτων και Όμβριων Υδάτων Πάφου, θα καταβάλλεται τέλος αποχέτευσης 
όμβριων υδάτων το οποίo θα καθορίζεται σε 0,0098 Σεντ για κάθε Ευρώ στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου αναφορικά 
με την οποία είναι πληρωτέο το τέλος, όπως αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού 
Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου μετά από τη διενεργηθείσα γενική εκτίμηση της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας,   με 
βάση τις διατάξεις του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, σε τιμές 1.1.2018. 

 
(β)  Για ακίνητα ή υποστατικά, τα οποία ευρίσκονται μέσα στην περιοχή του Συμβουλίου αλλά έξω από την περιοχή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1(α)  της Πρώτης Φάσης κατασκευής του Συστήματος Αποχέτευσης Λυμάτων και Όμβριων 
Υδάτων Πάφου, θα καταβάλλεται τέλος αποχέτευσης όμβριων υδάτων το οποίo θα καθορίζεται σε 0,01 Σεντ για κάθε Ευρώ 
στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου αναφορικά με την οποία είναι πληρωτέο το τέλος, όπως αυτή είναι γραμμένη ή 
καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου μετά από τη διενεργηθείσα γενική εκτίμηση 
της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας,   με βάση τις διατάξεις του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και 
Εκτίμηση) Νόμου, σε τιμές 1.1.2018. 

 
2.  Τα καθορισθέντα ετήσια τέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πιο πάνω πρέπει να πληρωθούν μέχρι την 28η 

Δεκεμβρίου 2021, στα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (ισόγειο), οδός Κινύρα 23, Κόσμος Κωρτ, Πάφος 
ή σε όλες τις Τράπεζες.   Η πληρωμή μπορεί επίσης να γίνει με πιστωτική κάρτα από το διαδίκτυο είτε μέσω της 
ιστοσελίδας της εταιρείας JCC Payment Systems Ltd, είτε μέσω των ιστοσελίδων των τραπεζών που προσφέρουν αυτή 
την υπηρεσία. 

 
Μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση (Άρθρο 30(3) του Νόμου). 

 
Η παρούσα γνωστοποίηση θεωρείται και ως ατομική ειδοποίηση προς τα επηρεαζόμενα πρόσωπα. 

 
3.  Για σκοπούς εξυπηρέτησης του κοινού αποστέλλονται ταχυδρομικώς καταστάσεις λογαριασμού.  Όσοι δεν πάρουν 
κατάσταση λογαριασμού, παρακαλούνται όπως προσκομίσουν στα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου, 
τους τίτλους ιδιοκτησίας για διευθέτηση της πληρωμής των οφειλόμενων ποσών. 

 

Έγινε στις 29 Ιουλίου 2021.  
ΦΑΙΔΩΝΑΣ ΦΑΙΔΩΝΟΣ,

Πρόεδρος Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου. 


