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 Ν. 175(Ι)/2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1971 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2017 

  

 H 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(Ι) του 2013 

51(Ι) του 2015 

106(Ι) του 2015 

35(Ι) του 2017 

58(I) του 2017. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί 

Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 

του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αποχετευτικών 

Συστημάτων Νόμους του 1971 έως (Αρ. 2) του 2017 (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  (Αρ. 3) του 

2017. 

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το άρθρο 50 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 
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την προσθήκη 

νέου άρθρου 51. 

  

 «Ειδική 

διάταξη σε 

σχέση με τα 

συνολικά 

επιβαλλόμενα 

τέλη για το 

έτος 2017. 

51.  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου, σε περίπτωση που το 

συνολικό ποσό των τελών που επιβλήθηκαν 

από κάθε Συμβούλιο για το έτος 2017 στο 

σύνολο των ιδιοκτητών ή κατόχων ακίνητης 

ιδιοκτησίας, εντός των ορίων της περιοχής 

του, με βάση την αξία γενικής εκτίμησης της 

ακίνητης ιδιοκτησίας, δυνάμει των διατάξεων 

των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) 

του άρθρου 30, υπερβαίνει το συνολικό 

ποσό των τελών που επιβλήθηκαν για το 

έτος 2016 στο σύνολο των ιδιοκτητών ή 

κατόχων ακίνητης ιδιοκτησίας, τα τέλη τα 

οποία καθορίστηκαν από κάθε Συμβούλιο 

για το έτος 2017 για τον κάθε ιδιοκτήτη ή 

κάτοχο ακίνητης ιδιοκτησία, πριν από την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί 

Αποχετευτικών Συστημάτων 

(Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2017, 

μειώνονται κατά το ποσοστό που προκύπτει 

από τη διαφορά του συνολικού ποσού των 

τελών του έτους 2017 με αυτό του έτους 

2016, διαριούμενης με το συνολικό 

επιβαλλόμενο ποσό των τελών του έτους 

2016: 

 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το 

επιβληθέν τέλος για το έτος 2017 έχει 

καταβληθεί από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο 

ακίνητης ιδιοκτησίας καυ υπερβαίνει το τέλος 

που προκύπτει κατ’ εφαρμογή των 
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διατάξεων του παρόντος άρθρου, η διαφορά 

επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο 

ακίνητης ιδιοκτησίας διά συμψηφισμού με το 

τέλος που θα επιβληθεί για το έτος 2018.».  

   

 

 

 


