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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 4/2021 
Αρ. 5435, 8.1.2021    

Αριθμός 4 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ  ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1991 ΕΩΣ 2018 

_______________________ 
 

Γνωστοποίηση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 32, 33, 33Α, 33Β, 34, και 35 
για παράταση της προθεσμίας  πληρωμής των ετήσιων τελών αποχέτευσης λυμάτων και αποχέτευσης ομβρίων υδάτων 

 

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από του Κανονισμούς 32, 33, 33Α, 
33Β, 34 και 35 των περί Αποχετεύσεων Λάρνακας Κανονισμών του 1991 μέχρι 2018 αποφάσισε περαιτέρω παράταση της 
τελευταίας ημερομηνίας πληρωμής των τελών για το έτος 2020 ως εξής: 
 
Τα ετήσια τέλη αποχέτευσης λυμάτων και τα ετήσια τέλη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων που καθορίστηκαν και  
αναφέρονται στην Γνωστοποίηση με αριθμό Κ.Δ.Π. 404/2020 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της   
Δημοκρατίας με αριθμό 5351 ημερ. 28.8.2020, μπορούν να πληρωθούν μέχρι τις 29.1.2021, αντί στις 31.12.2020 όπως 
έχει καθοριστεί προηγουμένως με τη Γνωστοποίηση για παράταση με αριθμό Κ.Δ.Π. 542/2020, ημερ. 20.11.2020.  Η 
πληρωμή  γίνεται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας, οδός Ανδρέα Μιαούλη, 6017 Λάρνακα, είτε στα 
Κεντρικά Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας, Γωνία Ήρας και Φώτη Κόντογλου, 6057 Λάρνακα, κατά τις 
μέρες και ώρες λειτουργίας των γραφείων, ή από το διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του Συμβουλίου www.lsdb.org.cy ή 
της ιστοσελίδας της JCC www.jccsmart.com. 

 
Μετά την ημερομηνία αυτή σε μη εξοφλημένους λογαριασμούς θα επιβάλλεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 5% επί του οφειλόμενου ποσού αν το ποσό καταβληθεί εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη 
της τελευταίας ημερομηνίας πληρωμής και 15% αν πληρωθεί μετά την πάροδο των τεσσάρων μηνών από τη λήξη.  
 
Οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες/κάτοχοι παρακαλούνται όπως εξοφλήσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους προς αποφυγή 
ταλαιπωρίας και πρόσθετης επιβάρυνσης. 
 
Παρακαλούνται επίσης οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι ακινήτων που βρίσκονται μέσα στα  όρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων 
Λάρνακας και δεν έχουν πάρει λογαριασμούς μέσω ταχυδρομείου, να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία του ΣΑΛ 
(τηλ.24815222, εσωτ.117) για να διευθετηθεί έκδοση λογαριασμού. 
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