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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 35(Ι)/2017
Αρ. 4596, 7.4.2017
Ο περί Aποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 35(Ι) του 2017
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1971 ΕΩΣ (AΡ. 2) ΤΟΥ 2015
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
1 του 1971
24 του 1972
15 του 1978
88 του 1987
194 του 1991
16(Ι) του 1995
94(Ι) του 1995
100(Ι) του 1995
5(Ι) του 1997
139(Ι) του 1999
10(Ι) του 2000
84(Ι) του 2001
108(Ι) του 2004
253(Ι) του 2004
14(Ι) του 2005
148(Ι) του 2007
16(Ι) του 2010
22(Ι) του 2011
158(I) του 2013
51(Ι) του 2015
106(Ι) του 2015.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμους του 1971
έως (Αρ. 2) του 2015 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος
και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμοι του 1971
έως 2017.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική
σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:

Κεφ. 224.
3 του 1960
78 του 1965
10 του 1966
75 του 1968
51 του 1971
2 του 1978
16 του 1980
23 του 1982
68 του 1984
82 του 1984
86 του 1985
189 του 1986
12 του 1987
74 του 1988
117 του 1988
43 του 1990
65 του 1990
30(Ι) του 1992
90(Ι) του 1992
6(Ι) του 1993
58(Ι) του 1994
40(Ι) του1996
31(Ι) του 1998
144(Ι) του 1999
123(Ι) του 2001
57(Ι) του 2005

«“αξία γενικής εκτίμησης” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον
.
περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο ».
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5(Ι) του 2006
55(Ι) του 2006
136(Ι) του 2006
120(Ι) του 2007
121(Ι) του 2007
150(Ι) του 2007
165(Ι) του 2007
27(Ι) του 2010
61(Ι) του 2010
82(Ι) του 2010
83(Ι) του 2010
48(Ι) του 2011
45(Ι) του 2012
155(Ι) του 2013
110(Ι) του 2014
178(Ι) του 2014
180(Ι) του 2014
41(I) του 2015
48(Ι) του 2015
54(Ι) του 2015
15(Ι) του 2016
66(Ι) του 2016
67(Ι) του 2016.
Τροποποίηση
του άρθρου 30
του βασικού
νόμου.

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την τροποποίηση της παραγράφου (β) αυτού, ως ακολούθως:
(i)

Με την αντικατάσταση από αυτή της φράσης «εκάστης λίρας ή κλασματικoύ μέρoυς
λίρας της εκτιμημένης αξίας» (πέμπτη μέχρι έβδομη γραμμή), με τη φράση «σε κάθε
.
ευρώ ή κλασματικού μέρους ευρώ της αξίας γενικής εκτίμησης» και

(ii)

με την αντικατάσταση από την επιφύλαξη αυτής της φράσης «της μίας λίρας»
(τέταρτη γραμμή), με τη φράση «των δύο ευρώ»· και

(β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (γ) αυτού της φράσης «σε κάθε λίρα ή
κλασματικό μέρoς λίρας πάνω στην εκτιμημένη αξία» (πέμπτη και έκτη γραμμή), με τη
φράση «σε κάθε ευρώ ή κλασματικό μέρος ευρώ πάνω στην αξία γενικής εκτίμησης».
Τροποποίηση
του άρθρου 30Α
του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση
του άρθρου 32
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 30Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη
«αξία» (πέμπτη γραμμή), των λέξεων «γενικής εκτίμησης».

5. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «εκτιμημένη αξία» (τρίτη γραμμή), με τις
λέξεις «αξία γενικής εκτίμησης»·

(β)

με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «εκτιμημένη αξία» (δέκατη έννατη γραμμή), με
.
τις λέξεις «αξία γενικής εκτίμησης» και

(γ)

με την αντικατάσταση από αυτό της φράσης «που ίσχυαν την 1 Ιανουαρίου, 1980»
(εικοστή τέταρτη γραμμή), με τη φράση «κατά την τελευταία γενική εκτίμηση της ακίνητης
ιδιοκτησίας που διενεργήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 69 του περί Ακινήτης
Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.».

η

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

