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OI ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1991 ΜΕΧΡΙ 2017 
                                         _ 

 

Γνωστοποίηση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 33Α, 33Β και 34 για καθορισμό 
και πληρωμή των ετήσιων τελών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων 

 
Τo  Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού  – Αμαθούντας  ασκώντας  τις  εξουσίες  που  του  χορηγούνται  από  τους 

Κανονισμούς  33A,  33Β και 34  των περί Αποχετεύσεων Λεμεσού  – Αμαθούντας  Κανονισμών  του 1991  έως  2017, 
αποφάσισε και καθόρισε αναφορικά με το έτος 2022 τα ακόλουθα σε σχέση με την επιβολή και είσπραξη των τελών: 

 
1. Για ξενοδοχεία, αδειούχα οργανωμένα διαμερίσματα (service flats), κατοικίες και οποιαδήποτε άλλα ακίνητα ή 

υποστατικά τα οποία βρίσκονται στις περιοχές που καθορίζονται και σημειώνονται με πράσινο χρώμα σε σχέδια τα οποία 
έχουν κατατεθεί στα Γραφεία του Συμβουλίου θα καταβάλλεται τέλος αποχέτευσης ομβρίων υδάτων το οποίο καθορίζεται 
σε εννέα χιλιοστά (9/1000) του cent (0,009 cent) για κάθε ευρώ πάνω στην αξία γενικής εκτίμησης του ακίνητου αναφορικά 
με την οποία είναι πληρωτέο το τέλος, όπως αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού 
Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού, 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 τις 31 

Οκτωβρίου 2022  στα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας, οδός Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, 
Κτίριο Α’, 3012 Λεμεσός ή σε όλες τις Τράπεζες, όπως περιγράφονται στο πίσω μέρος του σχετικού εντύπου/ κατάστασης 
λογαριασμού και από το διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com. 

 
3. Για σκοπούς εξυπηρέτησης του κοινού, οι καταστάσεις λογαριασμού αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο εφόσον ζητηθεί. Όσοι δεν πάρουν κατάσταση λογαριασμού θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία του 
Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας έγκαιρα, για διευθέτηση της πληρωμής των οφειλομένων ποσών. 

http://www.jccsmart.com/

