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Ο περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 57(1) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κυβερνητικών Υδατικών Συνοπτικός 

Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί £ελ°34ΐ 
Κυβερνητικών Υδατικών Έργων Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο ΐ29του 1968 
βασικός νόμος»). 5ΐτουΐ972 

1 του 1977 
50(1) του 1994 
Ι (Ι) του 1996. 

2. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση τροποποίηση 
των εδαφίων (2) και (3) αυτού με τα ακόλουθα νέα εδάφια: ™υ^σικού21 

«(2) Εάν το πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκαν τέλη και δικαιώματα νόμου, 
αμελεί ή αρνείται να καταβάλει ολόκληρο το ποσό ή μέρος αυτού πέραν 
των ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου ή 
του λογαριασμού, τότε από την εκπνοή των εν λόγω ενενήντα (90) ημερών 
καταβάλλεται τόκος προς οκτώ τοις εκατόν (8%) κατ' έτος επί παντός 
οφειλόμενου ποσού: 

Νοείται ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης του 
τιμολογίου ή του λογαριασμού και της καθοριζομένης σ' αυτό τελευταίας 
ημερομηνίας εξόφλησης δεν είναι μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών. 

(3) Ο Διευθυντής ή η Επιτροπή του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου 
μπορεί να διακόπτει την παροχή νερού και να απαγορεύει τη λήψη νερού 
από το Υδατικό Έργο, όταν η εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, στο οποίο 
περιλαμβάνεται και ο τόκος, καθυστερεί πέραν των εξήντα ημερών από την 
καθοριζόμενη στο τιμολόγιο ή στο λογαριασμό τελευταία ημερομηνία 
εξόφλησης και αφού προηγουμένως λάβει υπόψη τις απόψεις και τις 
ειδικές συνθήκες του καταναλωτή. 

(4) Κάθε πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκαν δικαιώματα ή τέλη με βάση 
τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένου και του τόκου που 
καταβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (2) και το οποίο εξακολουθεί να αμελεί 
ή να αρνείται να καταβάλει ολόκληρο ή μέρος του ποσού, όπως προβλέ
πεται στο εδάφιο (1) και η άρνηση ή η παράλειψη εξακολουθεί για 
διάστημα μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερών από την καθοριζομένη τελευ
ταία ημερομηνία εξόφλησης, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες. 

(5) Σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου με βάση τις διατά
ξεις του εδαφίου (4), το δικαστήριο, επιπρόσθετα από τη χρηματική ποινή 
που δυνατό να επιβάλει, διατάσσει όπως ο καταδικασθείς καταβάλει τα 
δικαιώματα, τέλη και τόκους τα οποία αμέλησε ή αρνήθηκε να καταβάλει. 

(6) Για οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται από οποιοδήποτε κατανα
λωτή κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος, του παρόντος Νόμου θα 
επιβάλλεται τόκος προς 8% κατ' έτος, που θα αρχίσει να υπολογίζεται ένα 
έτος μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου. 
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(7) Ο Διευθυντής ή η Επιτροπή του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου 
μπορεί να ενάγει και να ανακτά με αστική διαδικασία από οποιοδήποτε 
πρόσωπο το οποίο παραλείπει να καταβάλει οποιαδήποτε δικαιώματα, 
τέλη ή τόκους, τα οποία καθορίζονται στον παρόντα Νόμο ή τους Κανονι
σμούς οι οποίοι εκδόθηκαν δυνάμει του Νόμου αυτού, ανεξάρτητα από το 
αν η μη καταβολή αυτών οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του προσώπου 
αυτού η οποία συνιστά αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανο
νισμών οι οποίοι εκδόθηκαν δυνάμει του Νόμου αυτού και ανεξάρτητα από 
το αν το πρόσωπο το οποίο ενάγεται εδιώχθη ή όχι σε σχέση προς το 
αδίκημα αυτό.». 


