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Αριθμός 440 
ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

Γνωστοποίηση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 32, 33, 33Α, 34 και 35 για 
καθορισμό και πληρωμή των Αποχετευτικών Τελών 

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας ανακοινώνει ότι τα Αποχετευτικά 
Τέλη για το έτος 2005, όπως αναλύονται πιο κάτω και τα οποία αναγράφο
νται στους σχετικούς λογαριασμούς που έχουν ήδη αποσταλεί στους ιδιοκτή
τες ακίνητης ιδιοκτησίας μέσω του ταχυδρομείου, πρέπει να πληρωθούν στα 

Γραφεία του Συμβουλίου, Γωνία Ήρας και Φώτη Κόντογλου, Λάρνακα ή στα 
Τραπεζικά και Συνεργατικά Ιδρύματα το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 4 
Νοεμβρίου 2005: 

(1) Ετήσιο τέλος αποχέτευσης λυμάτων για όλα τα ακίνητα εντός των 
ορίων του Συμβουλίου-

(α) Για ξενοδοχεία, αδειούχα οργανωμένα διαμερίσματα (serνice f1ats) 
και βιομηχανικές οικοδομές και εγκαταστάσεις σε καθορισμένες 

βιομηχανικές ζώνες και περιοχές (συμπεριλαμβανομένων του 

λιμανιού, της μαρίνας, του αεροδρομίου, του διυλιστηρίου, των 

εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών κτλ) τέλος, 1,077 σεντ για κάθε 
λίρα πάνω στην εκτιμημένη αξία (αξία 1980) του ακινήτου, όπως 
αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στο Επαρχιακό Κ τη μα

τολόγιο Λάρνακας. 

(β) Για κατοικίες και/ή άλλα ακίνητα ή υποστατικά τέλος 0,329 σεντ 
για κάθε λίρα πάνω στην εκτιμημένη αξία (αξία 1980) του ακινή
του, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στο Eπαρ~ 
χιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας. 

(2) Ετήσιο τέλος αποχέτευσης ομβρίων υδάτων για όλα τα ακίνητα εντός 

των ορίων του Συμβουλίου 0,05 σεντ για κάθε λίρα πάνω στην εκτιμη
μένη αξία (αξία 1980) του ακινήτου, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη, ή 
καταχωρημένη στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας. 

Οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες παρακαλούνται όπως εξοφλήσουν έγκαιρα 
τους λογαριασμούς τους προς αποφυγή ταλαιπωρίας και πρόσθετης επιβά
ρυνσης. 

Παρακαλούνται επίσης οι ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται μέσα στα 
Δημοτικά όρια Λάρνακας και στην Τουριστική Περιοχή Λειβαδιών, Ορόκλι
νης και Πύλας και οι οποίοι δεν έχουν πάρει λογαριασμούς μέσω ταχυδρο

μείου να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρ
νακας (τηλ. 24815222, εσωτ. 13) για να τους εκδοθεί λογαριασμός. 


