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Αριθμός 490 

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ 

 
Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 40 

 
Κεφ. 350. 

25 του 1972 
31 του 1982 

172 του 1988 
9(Ι) του 1994 

18(I) του 1996 
24(Ι) του 2007 
63(Ι) του 2007 

9(Ι) του 2012 
119(I) του 2012 

105(Ι) του 2015. 

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από 
το άρθρο 40 του περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμου, εκδίδει, με την 
έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τους ακόλουθους Κανονισμούς:

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Επίσημη 
Εφημερίδα: 
Παράρτημα 
Τρίτο:(Ι) 
23.3.2012 
6.6.2014 
1.9.2017 

12.7.2019. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Συμβουλίου 
Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας Κανονισμούς του 2012 μέχρι 2019 (που στο εξής θα αναφέρονται 
ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας Κανονισμοί του 
2012 έως 2022.

Τροποποίηση 
του Πίνακα του 
Παραρτήματος Ι 
των βασικών 
κανονισμών. 

2. Ο Πίνακας του Παραρτήματος Ι των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση, 
σ’ ότι αφορά τις διατιμήσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 13(1), ως ακολούθως:

 

 

Κανονισμός 
 

 

13(1)    Τέλη και δικαιώματα για κάθε διμηνία 
 

(α)    Διατίμηση Α – 
 

 

(i) 
 

πάγιο €11,00 

(ii) για κάθε κυβικό μέτρο (κ.μ.) για τα πρώτα 20 κ.μ. €1,00 

(iii) για κάθε κ.μ. πέραν των 20 κ.μ. αλλά όχι πέραν των 40 κ.μ. €1,50 

(iv) για κάθε κ.μ. πέραν των 40 κ.μ. αλλά όχι πέραν των 60 κ.μ. €2,00 

(v) για κάθε κ.μ. πέραν των 60 κ.μ. αλλά όχι πέραν των 80 κ.μ. €2,50 

(vi) για κάθε κ.μ. πέραν των 80 κ.μ. €3,00 

 

(β)    Διατίμηση B – 
 

 

(i) 
 

πάγιο €80,00 

(ii) για κάθε κυβικό μέτρο (κ.μ.) για τα πρώτα 200 κ.μ. €1,50 

(iii) για κάθε κ.μ. πέραν των 200 κ.μ. αλλά όχι πέραν των 400 κ.μ. €2,00 

(iv) για κάθε κ.μ. πέραν των 400 κ.μ. €2,50 

 

(γ)    Διατίμηση Γ – 
 

 

(i) 
 

πάγιο €700,00 

(ii) για κάθε κυβικό μέτρο (κ.μ.) για τα πρώτα 2.000 κ.μ. €1,50 

(iii) για κάθε κ.μ. πέραν των 2.000 κ.μ. αλλά όχι πέραν των 4.000 κ.μ. €2,00 

(iv) για κάθε κ.μ. πέραν των 4.000 κ.μ. €2,50 

 


