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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
υπ’ Αρ. 847 της 8ης ΙΑΝΟΥΑΡ1ΟΥ 1971

ΝΟΜΟΘΕΣIΑ
ΜΕΡΟΣ I

Ο περί Aποχετευτικών Συστηµάτων Νόµος του 1971 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις την
επίσηµον εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας συµφώνως τω Άρθρω 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 1 του 1971
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΚΑΘΙ∆ΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟY ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥΤΩΝ, ∆ΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΝ
ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ.
ΜΕΡΟΣ I
ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :
Συνοπτικός τίτλος.
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.
Ερµηνεία.
Κεφ. 224.
3 του 1960
78 του 1965
10 του 1966
77 του 1968.

1. Ο παρών Νόµος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Αποχετευτικών Συστηµάτων
Νόµος του 1971.

2. Εν τω παρόντι Νόµω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειµένου—
«ακίνητος ιδιοκτησία» κέκτηται οίαν έννοιαν απέδωκε τω όρω τούτω το άρθρον
2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµησις) Νόµου·

«απορρίµµατα»

σηµαίνει στερεά απορρίµµατα εκ της παρασκευής, κατεργασίας
και διαθέσεως τροφίµων, ως και εκ του χειρισµού, αποθηκεύσεως και πωλήσεως
προϊόντων.
«βιοµηχανικά

απορριµµατικά υγρά» σηµαίνει τα απορριµµατικά υγρά τα
προκύπτοντα εκ βιοµηχανικών επεξεργασιών, εκ του εµπορίου ή των
επιχειρήσεων, κατ’ αντιδιαστολήν προς τα λύµατα.
“B.O.D. (Biochemical Oxygen Demand) ” σηµαίνει την ποσότητα του οξυγόνου
την καταναλισκοµένην διά την βιοχηµικήν οξείδωσιν οργανικών ουσιών, υπό
καθωρισµένας εργαστηριακάς συνθήκας, εντός πέντε ηµερών, υπό θερµοκρασίαν
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20° Κελσίου, εκπεφρασµένην εις χιλιοστόγραµµα κατά λίτρον.
2 του 84(Ι) του
2001.

2 του 108(Ι) του
2004.

Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα Τρίτο
(Ι) ....... 2003.

«Γενικός

∆ιευθυντής» σηµαίνει τον εκάστοτε Γενικό ∆ιευθυντή Συµβουλίου
Αποχετεύσεων και περιλαµβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, σύµφωνα µε
τους Κανονισµούς ή µε απόφαση του Συµβουλίου, εκτελεί τα καθήκοντα Γενικού
∆ιευθυντή του Συµβουλίου·
125759303

«δευτεροβάθµια επεξεργασία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο από τους
περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Αστικών Λυµάτων)
Κανονισµούς του 2003.
«∆ήµος» σηµαίνει δήµον καθιδρυθέντα
Νόµου, αφορώντος εις τους δήµους,

δυνάµει οιουδήποτε, εκάστοτε εν ισχύϊ,
οι δε όροι «δηµοτικόν συµβούλιον ή
συµβούλιον θέλουσι τυγχάνει αναλόγου ερµηνείας.

«δηµοσία υπόνοµος» σηµαίνει υπόνοµον κατασκευασθείσαν υπό του Συµβουλίου

ή περιελθούσαν τω Συµβουλίω.

«δηµοσία υπόνοµος οικοδοµής» σηµαίνει εκείνο το τµήµα της υπονόµου
οικοδοµής, όπερ συνδέει την ιδιωτικήν υπόνοµον οικοδοµής µετά της δηµοσίας
υπονόµου ή του χώρου διαθέσεως λυµάτων.
«εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων» σηµαίνει οιασδήποτε µηχανικάς
εγκαταστάσεις και κατασκευάς χρηςιµοποιουµένας διά την επεξεργασίαν
λυµάτων.
«είδη

υγιεινής» περιλαµβάνουν τους λουτήρας, τους νιπτήρας, τους
καταιονιστήρας και τους νεροχύτας.
«Έπαρχος» σηµαίνει τον Έπαρχον της Επαρχίας, εν η κείται η περιοχή.
«ιδιωτική υπόνοµος» σηµαίνει µη δηµοσίαν υπόνοµον.
«ιδιωτική υπόνοµος οικοδοµής» σηµαίνει εκείνο το τµήµα της υπονόµου
οικοδοµής, όπερ εξικνείται µέχρι της συνοριακής γραµµής του οικοδοµικού
τεµαχίου.

«καταλλήλως τεµαχισµένα απορρίµµατα» σηµαίνει τα απορρίµµατα εκ της
παρασκευής, εψήσεως και διαθέσεως τροφίµων, άτινα κατετεµαχίσθησαν εις
τοιούτον βαθµόν, ώστε άπαντα τα τεµάχια αυτών να µεταφέρωνται ελευθέρως
υπό συνθήκας ροής, αίτινες συνήθως επικρατούν εις δηµοσίας υπονόµους, των
τεµαχίων τούτων εν ουδεµιά περιπτώσει υπερβαινόντων την ηµίσειαν ίντζαν,
καθ’ οιανδήποτε αυτών διάστασιν.
«λύµατα» σηµαίνει άπαντα τα απορριµµατικά υγρά, άτινα περιέχουσι ζωϊκάς,
φυτικάς ή ορυκτάς ουσίας εν αιωρήσει ή εν διαλύµατι, οµού µετά των τυχόν
περιεχοµένων εν αυτοίς γαιωδών ή ετέρων ουσιών.
2 του 84(Ι) του
2001.

«Μείζων

Λευκωσία» περιλαµβάνει τους ∆ήµους Λευκωσίας, Στροβόλου,
Αγλαντζιάς, Αγίου ∆οµετίου, Έγκωµης, Λατσιών και Λακατάµειας·

2 του 108(Ι) του
2004.

«µονάδα ισοδύναµου πληθυσµού» σηµαίνει το αποικοδοµήσιµο οργανικό φορτίο
που παρουσιάζει βιοχηµικές ανάγκες σε οξυγόνο πέντε ηµερών (BOD5) ίσες προς
60 g/ηµέρα·

2 του 108(Ι) του
2004.

«οικισµός»

σηµαίνει περιοχή στην οποία ο πληθυσµός ή και οι οικονοµικές
δραστηριότητες είναι επαρκώς συγκεντρωµένα ώστε τα αστικά λύµατα να
µπορούν να συλλέγονται και να διοχετεύονται σε σταθµό επεξεργασίας λυµάτων
ή σε τελικό σηµείο απόρριψης·
«όµβρια ύδατα» περιλαµβάνουν και ύδατα επιφανείας.
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«οχετός»

σηµαίνει αγωγόν ή σωλήνα, δι’ ου µετάγονται ύδωρ, λύµατα και
παρόµοια τοιαύτα.
«οχετός οικοδοµής» σηµαίνει εκείνο το τµήµα της χαµηλοτέρας οριζοντίου
διασωληνώσεως αποχετευτικού συστήµατος, το ευρισκόµενον εντός και
εφαπτόµενον οικοδοµής τινος, όπερ δέχεται την εκκένωσιν εξ εσωτερικού
αγωγού ακαθάρτων ή ετέρου αγωγού αποχετεύσεων και µετάγει ταύτην εις την
υπόνοµον οικοδοµής.

«οχετός

οµβρίων υδάτων» ή «χάνδαξ οµβρίων υδάτων» σηµαίνει οχετόν ή
χάνδακα µετάγοντα όµβρια ύδατα ή ύδατα επιφανείας, ουχί όµως και λύµατα ή
µιασµένα βιοµηχανικά απορριµµατικά υγρά.

«παντορροϊκή υπόνοµος» σηµαίνει υπόνοµον, ήτις δέχεται εν αυτή τόσον οµβριά

ύδατα όσον και λύµατα.

«περιοχή» σηµαίνει οιανδήποτε περιοχήν, εν τη οποία, κατ’ εξουσιοδότησιν του
παρόντος Νόµου, Συµβούλιον τι θέλει µεριµνήσει διά την εγκαθίδρυσιν,
κατασκευήν και λειτουργίαν συστηµάτων αποχετεύσεως λυµάτων και οµβρίων
υδάτων, προς τούτοις δε την επεξεργασίαν και διάθεσιν λυµάτων.
«Πρόεδρος» σηµαίνει τον Πρόεδρον του Συµβουλίου.
«ΡΗ» σηµαίνει τον αρνητικόν λογάριθµον της συγκεντρώσεως ιόντων υδρογόνου

κατά λίτρον διαλύµατος.

«Συµβούλιον» σηµαίνει Συµβούλιον καθιδρυθέν δυνάµει του παρόντος Νόµου.
«σύστηµα αποχετεύσεως λυµάτων» σηµαίνει πάσας τας εγκαταστάσεις και
διευθετήσεις τας γενοµένας διά την συλλογήν, άντλησιν, µεταγωγήν,
επεξεργασίαν ή διάθεσιν λυµάτων.
«σύστηµα αποχετεύσεως οµβρίων υδάτων» σηµαίνει πάσας τας εγκαταστάσεις
και διευθετήσεις τας γενοµένας διά την συλλογήν, µεταγωγήν και διοχέτευσιν
οµβρίων υδάτων και ετέρων τοιούτων, εξαιρουµένων των λυµάτων και των
µιασµένων βιοµηχανικών απορριµµατικών υγρών.
«υγειονοµικαί εγκαταστάσεις» περιλαµβάνουν αποχωρητήρια, πυγολουτήρας,
ουρητήρια, λεκάνας αποπλυµάτων και παρόµοια τοιαύτα.
«ύδατα επιφανείας» περιλαµβάνουν και τα εκ των στεγών οικοδοµών τοιαύτα.
«υδατικά

έργα» σηµαίνει πάσας τας εγκαταστάσεις και διευθετήσεις τας
γενοµένας επί τω τέλει συλλογής, αντλήσεως, µεταγωγής, επεξεργασίας,
αποθηκεύσεως, προµηθείας, διαθέσεως, διανοµής ή πωλήσεως ύδατος,
επεξεργασµένου εις τας εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων.
«υπόνοµος» σηµαίνει σωλήνα ή αγωγόν µετάγοντα λύµατα.
«υπόνοµος λυµάτων» σηµαίνει υπόνοµον, ήτις µετάγει λύµατα και εις ην δεν
επιτρέπεται η εκ προθέσεως εισαγωγή οµβρίων υδάτων, υδάτων επιφανείας και
υπογείων τοιούτων.
«υπόνοµος οικοδοµής» σηµαίνει εκείνο το τµήµα του συστήµατος αποχετεύσεων,
το κείµενον έξωθι οικοδοµής τινος, όπερ άρχεται εκ σηµείου απέχοντος τρεις
πόδας από της εξωτερικής επιφανείας του τοίχου της οικοδοµής και συνδέει τον
όχετον της οικοδοµής µετά της δηµοσίας υπονόµου.

«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργόν Εσωτερικών.
«φυσικόν

στόµιον εκροής» σηµαίνει οιονδήποτε στόµιον εκροής εντός ρυακίου,
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λιµναρίου, τάφρου, λίµνης ή ετέρου σώµατος ύδατος επιφανείας ή υπογείου
τοιούτου.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΠΕΡΙΟΧΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
3 του 108(Ι) του
2004.

Υποχρέωση
κατασκευής
αποχετευτικών
δικτύων.

Το Υπουργικό Συµβούλιο λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος Νόµου ώστε –
3.(1)
(α )

Μέχρι την 31η ∆εκεµβρίου, 2012, σε κάθε οικισµό στη ∆ηµοκρατία µε
µονάδες ισοδύναµου πληθυσµού άνω των 2000· και
(β )

106(Ι) του 2002.

µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου, 2012, σε κάθε οικισµό στη ∆ηµοκρατία µε
µονάδες ισοδύναµου πληθυσµού κάτω των 2000, ο οποίος εµπίπτει σε ζώνη που
έχει κηρυχθεί ως ευαίσθητη ζώνη µε βάση τις διατάξεις του περί Ελέγχου της
Ρύπανσης των Νερών Νόµου του 2002 ή των δυνάµει τούτου εκδιδόµενων
κανονισµών,
να υφίστανται και να λειτουργούν

Παράρτηµα

συστήµατα αποχετεύσεως λυµάτων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις που
καθορίζονται στο Παράρτηµα ·και
(i)

εγκαταστάσεις τουλάχιστο δευτεροβάθµιας επεξεργασίας των λυµάτων
αυτών, όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόµο και στους δυνάµει τούτου
εκδιδόµενους κανονισµούς.
(ii)

319663643

Εάν το Υπουργικό Συµβούλιο κρίνει, αφού λάβει υπόψη σχετική έκθεση του
Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ότι η εγκατάσταση
και λειτουργία σε οποιοδήποτε οικισµό δικτύου αποχέτευσης λυµάτων, όπως
προβλέπεται στο εδάφιο (1), δε δικαιολογείται λόγω υπερβολικού κόστους ή
λόγω του ότι δεν θα αποβεί προς όφελος του περιβάλλοντος, τότε µεριµνά ώστε
να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για χρησιµοποίηση στον εν λόγω οικισµό
µεµονωµένων ή άλλων κατάλληλων συστηµάτων, µέσω των οποίων να
επιτυγχάνεται επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος όµοιο µε το επίπεδο που
θα παρείχε κατάλληλο σύστηµα αποχέτευσης.
(2)

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συµβούλιο, ύστερα από
εισήγηση του Υπουργού, εκδίδει διάταγµα που δηµοσιεύεται στην επίσηµη
εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, µε το οποίο –
(α) Κηρύσσει οποιοδήποτε οικισµό που εµπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου
(α) ή της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) ως περιοχή που εµπίπτει στις διατάξεις
του παρόντος Νόµου καθόσον αφορά την εγκαθίδρυση, συντήρηση και

λειτουργία συστηµάτων αποχετεύσεως λυµάτων και την επεξεργασία και διάθεσή
τους· και
(β) ιδρύει για την περιοχή αυτή Συµβούλιο το οποίο θα ασκεί τα καθήκοντα και
τις εξουσίες που προβλέπονται στον παρόντα Νόµο σχετικά µε την εγκαθίδρυση,
συντήρηση και λειτουργία των συστηµάτων αποχετεύσεως λυµάτων και την
επεξεργασία και διάθεσή τους:

2 του 253(Ι) του
2004.

Νοείται ότι εκτός από το ανωτέρω, το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εκδώσει
παρόµοιο διάταγµα για οποιοδήποτε οικισµό µε µονάδες ισοδύναµου πληθυσµού
κάτω του 2000, ο οποίος δεν εµπίπτει σε περιοχή που έχει κηρυχθεί ως ευαίσθητη
ζώνη. Σε τέτοια περίπτωση εφαρµόζονται κατ’ αναλογία οι υπόλοιπες διατάξεις
του παρόντος Νόµου.
(4) Κατά την έκδοση οποιουδήποτε διατάγµατος µε βάση το εδάφιο (3), το
Υπουργικό Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη –
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(α )

Σχετική τεχνοοικονοµική µελέτη του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων του
Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος· και

(β )

τις απόψεις του Υπουργού Εσωτερικών επί του θέµατος, όπως
διαµορφώθηκαν µετά από σχετικές διαβουλεύσεις που είχε µε τους δήµους και τα
κοινοτικά συµβούλια των οποίων οι περιοχές επηρεάζονται από το διάταγµα.
(γ) σε περίπτωση που το διάταγµα αφορά ή επηρεάζει υφιστάµενο Συµβούλιο, τις
απόψεις του Συµβουλίου αυτού,
(5) Για σκοπούς εφαρµογής του εδαφίου (2), το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να
εκδίδει διατάγµατα που δηµοσιεύονται στην επίσηµη εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, µε τα οποία –

(α )

Κηρύσσει οικισµούς που εµπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (2) ως
περιοχές εφαρµογής ειδικών µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος από τα
λύµατα·

(β) καθορίζει τα εν λόγω ειδικά µέτρα· και
(γ )

καθορίζει τους φορείς οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την εφαρµογή των
µέτρων αυτών και καθορίζει τις εξουσίες και τα καθήκοντά τους σύµφωνα µε
κανονισµούς που εκδίδονται µε βάση το άρθρο 49.
(6) Εάν το Υπουργικό Συµβούλιο κρίνει ότι οποιαδήποτε περιοχή της
∆ηµοκρατίας, η οποία κηρύχθηκε, σύµφωνα µε το εδάφιο (3), ως περιοχή που
εµπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόµου, στερείται συστηµάτων
αποχετεύσεως οµβρίων υδάτων ή ότι τα υφιστάµενα σε αυτή συστήµατα δε
λειτουργούν ικανοποιητικά, τότε το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί, µε διάταγµα
που δηµοσιεύεται στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να κηρύξει επίσης
την περιοχή αυτή ως περιοχή που εµπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόµου
καθόσον αφορά στην εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία συστηµάτων
αποχέτευσης οµβρίων υδάτων και να αναθέσει στο Συµβούλιο που ιδρύεται µε
βάση το εδάφιο (3), όπως ασκεί τα καθήκοντα και τις εξουσίες που προβλέπονται
στον παρόντα Νόµο αναφορικά µε την εγκαθίδρυση, συντήρηση και λειτουργία
των συστηµάτων αυτών:

Νοείται ότι προτού εκδοθεί από το Υπουργικό Συµβούλιο το ανωτέρω διάταγµα,
ο Υπουργός Εσωτερικών διαβουλεύεται µε τους δήµους, τα κοινοτικά συµβούλια
και τα τυχόν υφιστάµενα Συµβούλια, οι περιοχές των οποίων πρόκειται να
επηρεαστούν από το διάταγµα.
(7) Οποιοδήποτε διάταγµα εκδίδεται µε βάση το παρόν άρθρο, µπορεί να περιέχει
οποιεσδήποτε συµφυείς, δευτερεύουσες και συµπληρωµατικές διατάξεις τις
οποίες το Υπουργικό Συµβούλιο κρίνει σκόπιµες ή αναγκαίες για την
αποτελεσµατική εφαρµογή του διατάγµατος.

Καθορισµός των
ορίων της περιοχής.
Συγκρότησις
Συµβουλίου.
3(α) του 84(Ι) του
2001.

Το Υπουργικόν Συµβούλιον δύναται, διά ∆ιατάγµατος αυτού δηµοσιευοµένου
εν τη επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας, να καθορίση, µεταβάλη, επεκτείνη ή
περιορίση τα όρια της περιοχής.
4.

Το Συµβούλιον εξαιρουµένης της περιοχής Μείζονος Λευκωσίας,
σύγκειται εκ των κάτωθι προσώπων:
5.—(1)

(α) οσάκις η περιοχή περιλαµβάνη οιανδήποτε περιοχήν εµπίπτουσαν εντός των
ορίων οιουδήποτε δήµου, εκ του εκάστοτε δηµοτικού συµβουλίου του τοιούτου
δήµου, του δηµάρχου ασκούντος καθήκοντα Προέδρου, ανεξαρτήτως εάν µέρος
της περιοχής ταύτης κείται εκτός των ορίων του τοιούτου δήµου:

Νοείται ότι, εν η περιπτώσει η περιοχή αύτη περιλαµβάνει δηµοτικήν περιοχήν
και περιοχήν µη εµπίπτουσαν εν τοις ορίοις του τοιούτου δήµου, το Υπουργικόν
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Συµβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως διορίζη και έτερα πρόσωπα ως µέλη του
Συµβουλίου, εκπροσωπούντα τα συµφέροντα της µη εµπιπτούσης εν τοις ορίοις
του δήµου περιοχής.
2(1)(α) του 148(Ι)
του 2007.

(β )

Όταν η περιοχή περιλαµβάνει περιοχή που βρίσκεται µέσα στα όρια µιας
κοινότητας—
(i) Πρόεδρος είναι ο Έπαρχος·
(ii) Αντιπρόεδρος είναι ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συµβουλίου· και
(iii) µέλη του Συµβουλίου είναι ο Πρόεδρος και τα µέλη του Κοινοτικού
Συµβουλίου.

2(1)(α) του 148(Ι)
του 2007.

(γ )

Όταν η περιοχή περιλαµβάνει περιοχή που βρίσκεται στα όρια περισσότερων
κοινοτήτων—
Ο αριθµός των µελών δεν είναι µικρότερος των πέντε (5) µελών και δεν
υπερβαίνει τα ένδεκα (11), µε τουλάχιστον ένα (1) µέλος από κάθε κοινότητα˙

(i)

(ii) Πρόεδρος είναι ο Έπαρχος·

Αντιπρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της κοινότητας, µέσα στα όρια της οποίας
βρίσκεται ο σταθµός επεξεργασίας λυµάτων· και

(iii)

(iv) µέλη του Συµβουλίου είναι µέλη του κάθε Κοινοτικού Συµβουλίου, µε βάση
την πληθυσµιακή αναλογία, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή πληθυσµού,
που υποδεικνύονται από το κάθε Κοινοτικό Συµβούλιο, και συµπεριλαµβάνουν
τον Πρόεδρο του κάθε Κοινοτικού Συµβουλίου.
3(β) του 84(Ι) του
2001.

Αναφορικά µε την περιοχή Μείζονος Λευκωσίας, το Συµβούλιο
Αποχετεύσεων Λευκωσίας αποτελείται—
(2)

(α) Για την περίοδο που αρχίζει από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του
παρόντος εδαφίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 2001, από τους δηµοτικούς
συµβούλους του ∆ήµου Λευκωσίας, από έξι δηµοτικούς συµβούλους τους
οποίους θα υποδεικνύουν ανά ένα τα ∆ηµοτικά Συµβούλια των ∆ήµων
Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Αγίου ∆οµετίου, Έγκωµης, Λατσιών και Λακατάµειας
και επιπρόσθετα από τον εκάστοτε ∆ήµαρχο Λευκωσίας, που θα ασκεί
καθήκοντα Προέδρου.
(β )

Από την 1η Ιανουαρίου 2002, από έξι δηµοτικούς συµβούλους του ∆ήµου
Λευκωσίας, πέντε δηµοτικούς συµβούλους του ∆ήµου Στροβόλου, ανά δύο
δηµοτικούς συµβούλους των ∆ήµων Αγλαντζιάς και Λακατάµειας και ανά ένα
δηµοτικό σύµβουλο των ∆ήµων Αγίου ∆οµετίου, Έγκωµης και Λατσιών και
επιπρόσθετα από τον εκάστοτε ∆ήµαρχο Λευκωσίας, που θα ασκεί καθήκοντα
Προέδρου. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι που θα συµµετέχουν στο Συµβούλιο
Αποχετεύσεων Λευκωσίας θα υποδεικνύονται από τα ∆ηµοτικά Συµβούλια των
οικείων ∆ήµων.
Εκ του Ταµείου του Συµβουλίου καταβάλλεται προς τον Πρόεδρον και τα
µέλη του Συµβουλίου αντιµισθία, είτε υπό µορφήν αποζηµιώσεως καθοριζοµένης
κατά συνεδρίαν ή άλλως, ως το Συµβούλιον, τη εγκρίσει του Υπουργικού
Συµβουλίου, ήθελεν εκάστοτε ορίσει.

2(β) του 88 του
1987.

(3)

2(1)(β) του 148(Ι)
του 2007.

(4)

Νοµική
προσωπικότης
Συµβουλίου.

Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου εκτελεί τα καθήκοντα του Προέδρου κατά
την απουσία του.
80174744

6. Συµβούλιον καθιδρυθέν δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου κέκτηται
νοµικήν προσωπικότητα, υπό την επωνυµίαν «Συµβούλιον Αποχετεύσεων »
τιθεµένης της ονοµασίας της περιοχής), φέρον άπαντα τα χαρακτηριστικά
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γνωρίσµατα και ιδιότητας νοµικού προσώπου.
3 του 15 του 1978.

Σφραγίς
Συµβουλίου
κ.λ.π.».

6Α.—(1)

Το Συµβούλιον έχει σφραγίδα φέρουσαν τας παραστάσεις και
επιγραφάς ας ήθελε καθορίσει το Συµβούλιον. Η σφραγίς αύτη δύναται από
καιρού εις καιρόν να τροποποιήται ή αντικαθίσταται, ως το Συµβούλιοv ήθελε
κρίνει σκόπιµον.
(2) Άπασαι αι συµβάσεις και άπαντα τα έγγραφα άτινα δέον να σφραγίζωνται διά
της σφραγίδος του Συµβουλίου θα σφραγίζωνται δι’ αυτής παρουσία του

Προέδρου και ενός Μέλους του Συµβουλίου ή οιουδήποτε ετέρου προσώπου
εξουσιοδοτηµένου προς τούτο υπό του Συµβουλίου, οι οποίοι θα υπογράφουν
πάσαν τοιαύτην σύµβασιν ή έγγραφον σφραγιζόµενον διά της σφραγίδος του
Συµβουλίου, και η τοιαύτη υπογραφή θ’ αποτελή επαρκή µαρτυρίαν ότι η
σφραγίς ετέθη δεόντως και ότι αύτη είναι η νόµιµος σφραγίς του Συµβουλίου.

Ανάληψις
συστηµάτων
αποχετεύσεως
λυµάτων και
οµβρίων υδάτων εν
τη περιοχή υπό του
Συµβουλίου.

7.—(1) Άµα τη καθιδρύσει του Συµβουλίου—
(α )

πάσα κινητή και ακίνητος ιδιοκτησία, περιλαµβανοµένων και απάντων των
έργων και στοιχείων ενεργητικού του ∆ήµου ή του Συµβουλίου Βελτιώσεως,
σχέσιν έχουσα προς τα συστήµατα αποχετεύσεως λυµάτων ή οµβρίων υδάτων,
αναλόγως της περιπτώσεως εν τη περιοχή, δι’ ην καθιδρύθη το Συµβούλιον, θέλει
µεταβιβασθή και περιέλθει τω Συµβουλίω, µη απαιτουµένης οιασδήποτε πράξεως
διά την τοιαύτην µεταβίβασιν και άνευ της καταβολής οιασδήποτε
αποζηµιώσεως. εν τη περιπτώσει ακινήτου ιδιοκτησίας, ο ∆ιευθυντής του
Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας δύναται κατά νόµον να εγγράψη
ταύτην επ’ ονόµατι του Συµβουλίου άνευ της καταβολής οιωνδήποτε τελών
µεταβιβάσεως, επί τη υποβολή επί τούτω αιτήσεως υπό του Προέδρου του
Συµβουλίου.

(β )

άπαντα τα ποσά, τα δαπανηθέντα υπό του τοιούτου ∆ήµου ή Συµβουλίου
Βελτιώσεως και άπαντα τα υπ’ αυτού συνοµολογηθέντα δάνεια, χρέη και
υποχρεώσεις, αναφορικώς προς τα συστήµατα αποχετεύσεως λυµάτων και
οµβρίων υδάτων λογίζονται, νοουµένου ότι ήθελε παρασχεθή επί τούτω έγκρισις
του Υπουργικού Συµβουλίου, ως δάνεια συνοµολογηθέντα και δαπάναι, χρέη και
υποχρεώσεις ενεργηθείσαι και αναληφθείσαι υπό του Συµβουλίου.
(2) Αι διατάξεις του εδαφίου (1) ουδόλως θέλουσιν επηρεάσει τα δικαιώµατα
οιουδήποτε πιστωτού αναφορικώς προς δάνεια συνοµολογηθέντα ή χρέη ή
υποχρεώσεις αναληφθείσας υπό του ∆ήµου ή του Συµβουλίου Βελτιώσεως, εφ’
ων τυγχάνουν εφαρµογής αι διατάξεις του παρόντος άρθρου :

Νοείται ότι το Συµβούλιον θέλει εξασφαλίσει τον τοιούτον ∆ήµον ή Συµβούλιον
Βελτιώσεως κατά πάσης συναφούς απαιτήσεως, αξιώσεως, αγωγής ή δικαστικής
αποφάσεως.
Συνεδρίαι του
Συµβουλίου.
3(α)(β) του 148(Ι)
του 2007.
4(α) του 84(Ι) του
2001.

Αι συνεδρίαι του Συµβουλίου συγκαλούνται εν ω τόπω και καθ’ ον
χρόνον ο Πρόεδρος αυτού ήθελεν εκάστοτε καθορίσει.
8.—(1)

Ο Πρόεδρος δύναται κάθε δύο µήνες τουλάχιστον και οποτεδήποτε τούτο
κρίνεται αναγκαίο να συγκαλή το Συµβούλιον εις συνεδρίαν, υποχρεούται δε να
συγκαλέση ταύτην τη αιτήσει του ενός τρίτου των µελών εντός επτά ηµερών, αφ’
ης ήθελε ληφθή η επί τούτω αίτησις. Στην περίπτωση του Συµβουλίου
Αποχετεύσεων Λευκωσίας, η αίτηση πρέπει να γίνεται από έξι τουλάχιστο µέλη.
(2)

(3) Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριών του Συµβουλίου, εν περιπτώσει όµως
απουσίας αυτού, τα παριστάµενα κατά την συνεδρίαν µέλη εκλέγουν έν εξ
αυτών, ίνα προεδρεύη της τοιαύτης συνεδρίας.
4(β) του 84(Ι) του
2001.

Εκτός αν διαφορετικά προνοείται στον παρόντα Νόµο, το Συµβούλιο δε
δύναται να επιληφθεί οποιασδήποτε υπόθεσης, εκτός αν παρίστανται τρία
τουλάχιστον από τα µέλη του ή, στην περίπτωση του Συµβουλίου Αποχετεύσεων
(4)
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Λευκωσίας, έξι τουλάχιστον από τα µέλη του. Σε περίπτωση δε που, έπειτα από
δεύτερη διαδοχική πρόσκληση για συνεδρία, δεν είναι παρόντα τρία ή έξι από τα
µέλη του Συµβουλίου ή του Συµβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας, ανάλογα µε
την περίπτωση, στον καθορισµένο για τη συνεδρία τόπο και χρόνο, τότε το
Συµβούλιο ή το Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας, ανάλογα µε την
περίπτωση, µπορεί να επιληφθεί των υπό εξέταση θεµάτων, εφόσον παρίστανται
δύο από τα µέλη του Συµβουλίου ή τέσσερα από τα µέλη του Συµβουλίου
Αποχετεύσεων Λευκωσίας, ανάλογα µε την περίπτωση.
Αι αποφάσεις του Συµβουλίου λαµβάνονται διά της πλειοψηφίας των
παρισταµένων µελών, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου
κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

(5)

Ουδεµία πράξις του Συµβουλίου λογίζεται άκυρος εκ µόνου του λόγου ότι
χηρεύει η θέσις τινός των µελών αυτού.

(6)

(7) Εκτός οσάκις άλλως προνοήται εν τω παρόντι Νόµω, το Συµβούλιον δύναται
να ρυθµίση την ιδίαν αυτού διαδικασίαν.
4(γ) του 84(Ι) του
2001.

Στις συνεδρίες του Συµβουλίου µπορεί να παρίσταται, κατά τη διάρκεια των
συζητήσεων, ο εκάστοτε Γενικός ∆ιευθυντής του Συµβουλίου χωρίς δικαίωµα
ψήφου:
(8)

Νοείται ότι το Συµβούλιο µπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει από το Γενικό
∆ιευθυντή του Συµβουλίου ή τον πρακτικογράφο να αποχωρήσει από τη
συνεδρία κατά τη συζήτηση οποιουδήποτε συγκεκριµένου θέµατος.
2 του 22(Ι) του
2011.
12(Ι) του 2006
91(Ι) του 2010.

Πρακτικά των
συνεδριών του
Συµβουλίου.

Εκτέλεσις
αποφάσεων του
Συµβουλίου.

Σε περίπτωση συνεδριάσεων, κατά τις οποίες το Συµβούλιο επιλαµβάνεται
και χειρίζεται θέµατα διαγωνισµών που οδηγούν στη σύναψη συµβάσεων
σύµφωνα µε τις διατάξεις των περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης
∆ηµόσιων Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή
Θέµατα Νόµων του 2006 και 2010 και των δυνάµει αυτών εκδοθέντων
Κανονισµών, ο Γενικός Ελεγκτής της ∆ηµοκρατίας και ο Γενικός Λογιστής της
∆ηµοκρατίας ή εκπρόσωποί τους, δύνανται να παρακάθονται στις συνεδριάσεις
αυτές ως ανεξάρτητοι παρατηρητές, να εκφράζουν τις απόψεις τους και να
ζητούν όπως αυτές καταγράφονται στα πρακτικά.
(9)

9. Τηρούνται επακριβή πρακτικά εκάστης των συνεδριών του Συµβουλίου, άτινα

και καταχωρούνται εις επί τούτω τηρούµενον βιβλίον. ο Πρόεδρος υπογράφει
ταύτα, άµα δε τη υπογραφή των γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία, εις
πάσαν δικαστικήν διαδικασίαν, µηδόλως χρήζοντα περαιτέρω αποδείξεως.
209469079

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου υπέχει καθήκον όπως µεριµνά διά την
προσήκουσαν εκτέλεσιν των αποφάσεων του Συµβουλίου, οσάκις δε η τοιαύτη
εκτέλεσις επιβάλλη την διενέργειαν δαπανών, όπως µεριµνά ώστε αι τοιαύται
δαπάναι να είναι σύµφωνοι προς τον εγκεκριµένον προϋπολογισµόν του
Συµβουλίου, εκτός των περιπτώσεων, καθ’ ας, τη εγκρίσει του Υπουργικού
Συµβουλίου, ήθελεν εξουσιοδοτηθή υπό του Συµβουλίου η διενέργεια ειδικής
τινος δαπάνης.
10.—(1)

(2) Ο Πρόεδρος υπογράφει πάσας τας γνωστοποιήσεις και άπαντα τα έγγραφα
και κοινοποιήσεις του Συµβουλίου· πάσα κοινοποίησις πρός το Συµβούλιον θέλει
απευθύνεται τω Προέδρω αυτού.

Απαγόρευσις
εγκαθιδρύσεως,
συντηρήσεως και
λειτουργίας
συστηµάτων
αποχετεύσεως
λυµάτων ή οµβρίων
υδάτων εντός της

Από της καθιδρύσεως Συµβουλίου εν τινι περιοχή και µετέπειτα,
απαγορεύεται η υφ’ οιασδήποτε αρχής ή προσώπου εγκαθίδρυσις, συντήρησις ή
λειτουργία, εν τη περιοχή ταύτη, συστηµάτων αποχετεύσεως λυµάτων ή οµβρίων
υδάτων ή οιωνδήποτε έργων αποσκοπούντων εις την επεξεργασίαν και διάθεσιν
λυµάτων.
11.
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περιοχής.

ΜΕΡΟΣ ΙΙI
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Γενικά Καθήκοντα και Εξουσίαι

Εξουσίαι και
καθήκοντα του
Συµβουλίου.

Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, το Συµβούλιον
υπέχει καθήκον όπως, εν τη περιοχή, εν η τούτο ασκεί τας αρµοδιότητάς του—
12.—(1)

(α) µεριµνά διά την κατασκευήν, κτήσιν, προµήθειαν, συντήρησιν, βελτίωσιν,
επέκτασιν, τροποποίησιν και λειτουργίαν καταλλήλων και επαρκών συστηµάτων
αποχετεύσεως λυµάτων, διά την συλλογήν, µεταγωγήν, επεξεργασίαν και
διάθεσιν λυµάτων ή συστηµάτων αποχετεύσεως οµβρίων υδάτων, διά την
συλλογήν, µεταγωγήν, επεξεργασίαν και διάθεσιν οµβρίων υδάτων και ετέρων
τοιούτων ή συνδυασµού αµφοτέρων, επί τω σκοπώ δε τούτω όπως προβαίνη εις
την αγοράν ή την κατασκευήν των αναγκαίων έργων, περιλαµβανοµένης και της
κτήσεως των προς τούτο απαιτουµένων συσκευών, εξοπλισµού, δουλειών και
δικαιωµάτων διόδου·
(β )

εφ’ όσον τούτο είναι ευλόγως δυνατόν και τηρουµένων οιωνδήποτε
εκδοθησοµένων Κανονισµών, καθ’ όσον αφορά εις την κατασκευήν και
λειτουργίαν συστηµάτων αποχετεύσεως λυµάτων και οµβρίων υδάτων, όπως
εξασφαλίζη ότι, εκάστη οικοδοµή εν τη περιοχή του, έχει διαθέσιµα µέσα και
εγκαταστάσεις διά την µεταγωγήν και διοχέτευσιν των λυµάτων και των οµβρίων
αυτής υδάτων εις τα συστήµατα αποχετεύσεως λυµάτων και οµβρίων υδάτων.
(γ) τοποθετή, κατασκευάζη, επισκευάζη και βελτιοί δηµοσίας υπονόµους,
οχετούς οµβρίων υδάτων, δηµοσίας υπονόµους οικοδοµής, εγκαταστάσεις
επεξεργασίας λυµάτων και οιαδήποτε έτερα συστήµατα αποχετεύσεως λυµάτων
και οµβρίων υδάτων, άτινα ευλόγως δύνανται να απαιτηθώσι διά τον ως είρηται
σκοπόν.
(δ) χορηγή αδείας και, τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου,
επισυνάπτη εις τας τοιαύτας αδείας τους κατά την κρίσιν αυτού αναγκαίους ή
ευκταίους όρους. προς τούτοις δε αναστέλλη ή ανακαλή τας τοιαύτας αδείας,
οσάκις δεδικαιολογηµένως το Συµβούλιον ήθελε κρίνει τούτο σκόπιµον.
(ε) έχη κατατεθειµένον παρά τω γραφείω αυτού χάρτην εµφαίνοντα και
διακρίνοντα πάσας τας υφισταµένας δηµοσίας υπονόµους ή τας τελούσας υπό
κατασκευήν τοιαύτας, εντός των ορίων της περιοχής αυτού ή υπό τον έλεγχον
αυτού. παν ενδιαφερόµενον πρόσωπον δύναται να εξετάζη τον ως είρηται χάρτην
δωρεάν, κατά πάντα εύλογον προς τούτο χρόνον.

(στ)

παρέχη τω Υπουργώ παν στοιχείον αφορών εις τας δραστηριότητας αυτού,
ως ο Υπουργός ήθελεν εκάστοτε επαιτήσει.
(2) ∆ιά τους σκοπούς του εδαφίου (1) το Συµβούλιον δύναται—
(α) να διενεργή επισκόπησιν επί των υφισταµένων συστηµάτων αποχετεύσεως
λυµάτων και οµβρίων υδάτων ως και επί των επί τούτω αναγκών της περιοχής.
(β) να λαµβάνη τα εκάστοτε αναγκαία µέτρα προς τελεσφόρον και ικανήν
ενάσκησιν των δυνάµει του παρόντος Νόµου αρµοδιοτήτων αυτού.

(γ )

να κατασκευάζη, επισκευάζη ή βελτιοί, λαµβάνη ή εκµισθοί ή, τη εγκρίσει
του Υπουργικού Συµβουλίου, αγοράζη διά συµφωνίας, οιανδήποτε ακίνητον
ιδιοκτησίαν ή συστήµατα αποχετεύσεως λυµάτων ή οµβρίων υδάτων,
οπουδήποτε κείµενα, εντός ή εκτός της περιοχής αυτού.

2 του 24 του 1972.

(δ )

να επιβάλλη τέλη, δικαιώµατα ή µισθώµατα, ως προνοείται εν τω παρόντι
Νόµω.
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5 του 84(Ι) του
2001.
2 του 10(Ι) του
2000.

4 του 108(Ι) του
2004.
Παράρτηµα.
3 του 10(Ι) του
2000.

Το Συµβούλιο διατηρεί γραφεία, αποθήκες και εργαστήρια για τη στέγαση
υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται από αυτό στα πλαίσια της άσκησής των, δυνάµει
του παρόντος Νόµου, καθηκόντων, εξουσιών και αρµοδιοτήτων του και δύναται
για το σκοπό αυτό να αποκτά ή να κατέχει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία και
να συνάπτει, µε την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου, οποιαδήποτε
συµφωνία σε σχέση µε την απόκτηση, χρησιµοποίηση και διάθεση της
ιδιοκτησίας για τον ίδιο πιο πάνω σκοπό
(3)

Νοείται ότι κατά το σχεδιασµό, την κατασκευή και τη συντήρηση των
συστηµάτων αποχετεύσεως λυµάτων, το Συµβούλιο τηρεί τις απαιτήσεις που
καθορίζονται στο Παράρτηµα.
3. Η ισχύς του παρόντος Νόµου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1998.

Το Υπουργικόν Συµβούλιον δύναται να αναθέση περαιτέρω ειδικά
καθήκοντα εις απαντα ή τινα των Συµβουλίων και να παραχωρήση τούτοις τας
αναγκαίας προς ενάσκησιν των τοιούτων καθηκόντων εξουσίας.

Εξουσία
Υπουργικού
Συµβουλίου προς
ανάθεσιν
περαιτέρω
καθηκόντων εις τα
Συµβούλια.

13.

Πρόσθετοι εξουσίαι
και καθήκοντα του
Συµβουλίου.

14.

276603162

Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, το Συµβούλιον κέκτηται
προς τούτοις εξουσίαν όπως—
(α )

µεριµνά διά την κατασκευήν, κτήσιν, προµήθειαν, συντήρησιν, βελτίωσιν,
επέκτασιν, µεταβολήν και λειτουργίαν οιωνδήποτε υδατικών έργων και επί τω
σκοπώ τούτω αγοράζη ή κατασκευάζη τα αναγκαία έργα, περιλαµβανοµένης και
της κτήσεως πασών των συσκευών και ετέρων ειδών εξοπλισµού, τη εγκρίσει δε
του Υπουργικού Συµβουλίου να αγοράζη διά συµφωνίας οιανδήποτε ακίνητον
ιδιοκτησίαν ή υδατικά έργα, οπουδήποτε κείµενα, εντός ή εκτός της περιοχής
αυτού.
(β) αποθηκεύη, διοχετεύη, διανέµη, διαθέτη, πωλή ή άλλως πως χρησιµοποιή ή
ελέγχη τα υδάτα, άτινα υπέστησαν επεξεργασίαν εις τας εγκαταστάσεις
επεξεργασίας λυµάτων.

4(α) του 15 του
1978.
3(α) του 88 του
1987.

(γ) χορηγή φιλοδωρήµατα και συντάξεις εις υπαλλήλους του Συµβουλίου και τας

4(β) του 15 του
1978.

(ε) παρέχη ιατροφαρµακευτικήν περίθαλψιν εις τους υπαλλήλους και εργάτας του
Συµβουλίου, τας συζύγους και εξαρτωµένους αυτών, και καθιδρύση ταµείον
ιατροφαρµακευτικής περιθάλψεως, προς τούτοις δε ρυθµίζη τας καταβαλλοµένας

χήρας και τέκνα αυτών και εις εργάτας του Συµβουλίου και καθιδρύση ταµείον
προνοίας διά τους µη συνταξίµους υπαλλήλους και τους εργάτας.αυτού, προς
τούτοις δε ρυθµίζη παν συναφές προς τας τοιαύτας χορηγίας θέµα συµφώνως
προς Κανονισµούς εκδοθησοµένους δυνάµει του άρθρου 49 και δυναµένους να
3(β) του 88 του
1987. έχουν αναδροµικήν ισχύν.

εις το ταµείον τούτο υπό του Συµβουλίου και των υπαλλήλων και εργατών αυτού
εισφοράς ως και το είδος και ύψος της παρεχοµένης ιατρικής περιθάλψεως
συµφώνως προς Κανονισµούς εκδοθησοµένους δυνάµει του άρθρου 49.
3 του 24 του 1972.
3 του 22(Ι) του
2011.

2 του 139(Ι) του
1999.

(δ )

συνάπτη οιανδήποτε σύµβασιν, σχέσιν έχουσαν προς την ενάσκησιν των
δυνάµει του παρόντος Νόµου αρµοδιοτήτων αυτού.
(δΑ)

διεξάγει δραστηριότητες σε τοµείς που έχουν σχέση µε την εκµετάλλευση
και ανάπτυξη των περιουσιακών του στοιχείων, των τεχνικών του δυνατοτήτων,
των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών και της τεχνογνωσίας του·
(στ) καθιδρύσει Ταµείο Ευηµερίας για τους υπαλλήλους και εργάτες του
Συµβουλίου και ρυθµίζει τις καταβαλλόµενες στο Ταµείο αυτό εισφορές από το
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Συµβούλιο καθώς και το είδος, ύψος, προϋποθέσεις και κριτήρια σύµφωνα µε τα
οποία θα καταβάλλονται οι πληρωµές από το Ταµείο και οτιδήποτε άλλο σχετικό
µε το Ταµείο αυτό και τη λειτουργία του, σύµφωνα µε Κανονισµούς που θα
εκδοθούν δυνάµει του άρθρου 49, οι οποίοι δυνατό να έχουν αναδροµική ισχύ.
4 του 24 του 1972.

Εξουσίαι του
Συµβουλίου δι’
εκχώρησιν
εξουσιών και
ενάσκησιν
εξουσιών
εκχωρηθεισών εις
αυτό.
6(α) του 84(Ι) του
2001.

14Α.—(1)

Το Συµβούλιον δύναται, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συµβουλίου, να
εξουσιοδοτή εγγράφως οιονδήποτε νοµικόν πρόσωπον, αρχήν ή οργανισµόν εν τη
∆ηµοκρατία όπως ενασκή τας διά του παρόντος Νόµου, ή διά Κανονισµών
εκδοθέντων δυνάµει του παρόντος Νόµου, χορηγουµένας αυτώ εξουσίας ή µέρος
αυτών εκ µέρους του Συµβουλίου, υπό τοιούτους όρους, εξαιρέσεις και
επιφυλάξεις ως το Συµβούλιον τη εγκρίσει του Υπουργικού Συµβουλίου, ήθελεν
εν τη τοιαύτη εξουσιοδοτήσει καθορίσει:
Νοείται ότι το Συµβούλιο µπορεί, µε την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου,
να συστήνει µαζί µε οποιοδήποτε άλλο Συµβούλιο ή Συµβούλια ή αρχή ή αρχές
τοπικής διοίκησης οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο για τους σκοπούς του παρόντος
εδαφίου.
Από της ηµεροµηνίας οιασδήποτε εξουσιοδοτήσεως γενοµένης δυνάµει του
εδαφίου (1) ή, εάν τοιαύτη είvαι η περίπτωσις, της ηµεροµηνίας της
καθοριζοµένης εν τη εξουσιοδοτήσει, το ούτω εξουσιοδοτηθέν νοµικόν
πρόσωπον, αρχή ή οργανισµός κέκτηται εξουσίαν ενασκήσεως των
εκχωρηθεισών εξουσιών.

(2)

(3) Το Συµβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως, τη εγκρίσει του Υπουργικού
Συµβουλίου, ενασκή εκ µέρους οιουδήποτε νοµικού προσώπου, αρχής ή
οργανισµού οιασδήποτε εξουσίας χορηγουµένας αυτώ, δυνάµει νοµοθετικής
διατάξεως, και εγγράφως εκχωρουµένας εις το Συµβούλιον, υπό τοιούτους όρους,
εξαιρέσεις και επιφυλάξεις ως καθορίζεται εν τη τοιαύτη εκχωρήσει.
4 του 22(Ι) του
2011.

Το Συµβούλιο δύναται όπως, µε έγγραφη εξουσιοδότησή του και κάτω από
όρους, εξαιρέσεις και επιφυλάξεις που το ίδιο θέτει, να εκχωρεί την ενάσκηση
οποιασδήποτε, δυνάµει του παρόντος Νόµου, εκτελεστικής φύσεως εξουσίας του,
στο Γενικό ∆ιευθυντή, ή σε επιτροπές αποτελούµενες είτε από µέλος ή µέλη του
Συµβουλίου, είτε από µέλη του Συµβουλίου και το Γενικό ∆ιευθυντή ή/και από
άλλους υπαλλήλους του Συµβουλίου, για να ασκούν αυτές τις εξουσίες εκ µέρους
του Συµβουλίου, από την ηµεροµηνία και για όσο χρονικό διάστηµα καθορίζεται
στην εν λόγω εξουσιοδότηση:
(4)

Νοείται ότι η εκχώρηση της ενάσκησης εξουσίας, ως ανωτέρω, δεν επιτρέπεται
σε περίπτωση, κατά την οποία η ενάσκηση τέτοιας εξουσίας δυνατό να φέρει το
πρόσωπο, στο οποίο αυτή εκχωρείται, αντιµέτωπο προς τα οικονοµικά ή άλλα
συµφέροντα του Συµβουλίου:
647649645

Νοείται περαιτέρω ότι η εκχώρηση της ενάσκησης οποιασδήποτε εξουσίας ως
ανωτέρω, δεν αποκλείει το Συµβούλιο από του να ενασκεί το ίδιο, οποτεδήποτε,
την εν λόγω εξουσία.
Εξουσία του
Συµβουλίου προς
διορισµόν
υπαλλήλων.

Τη εγκρίσει του Υπουργού, το Συµβούλιον δύναται να διορίζη, υπό ορους
εκάστοτε καθοριζοµένους υπ’ αυτού κατά το δοκούν, τοιούτους υπαλλήλους,
εργάτας και συµβούλους µηχανικούς, ως το Συµβούλιον ήθελεν εκάστοτε κρίνει
αναγκαίον διά την τελεσφόρον ενάσκησιν των δυνάµει του παρόντος Νόµου
αρµοδιοτήτων αυτού :
15.

Νοείται ότι το Συµβούλιον δύναται, εν αις περιπτώσεσι τούτο είναι άµα και το
∆ηµοτικόν Συµβούλιον οιουδήποτε δήµου, να χρησιµοποιή, υφ’ ους όρους
ήθελεν εκάστοτε καθορίσει κατά το δοκούν, τους αναγκαίους δηµοτικούς
υπαλλήλους και εργάτας και να καταβάλλη εκ του Ταµείου αυτού, εις το Ταµείον
Πόλεως, τοιούτον µέρος της αντιµισθίας αυτών (περιλαµβανοµένων και
εισφορών εις το ταµείον συντάξεων και χορηγηµάτων) ως το Συµβούλιον ήθελε,
τη εγκρίσει του Υπουργού, καθορίσει.
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2 του 194 του 1991.

15Α.—(1) Η·διάρθρωση των υπηρεσιών του Συµβουλίου, οι θέσεις σε αυτό και ο

2 του 14(Ι) του
2005.

(1Α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) θέση που συνεπάγεται άµεση

∆ιάρθρωση
υπηρεσιών του
Συµβουλίου.

τρόπος πλήρωσής τους καθορίζονται µε Κανονισµούς που εκδίδει το Συµβούλιο
µε την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου.
ή έµµεση συµµετοχή στην άσκηση δηµόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των
γενικών συµφερόντων του Συµβουλίου, καθορίζεται ως τέτοια µε ∆ιάταγµα του
Υπουργικού Συµβουλίου που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας.
Για κάθε θέση καταρτίζονται από το Συµβούλιο σχέδια υπηρεσίας, που
εγκρίνονται από το Υπουργικό Συµβούλιο.
(2)

(3) Οι γενικοί όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων του Συµβουλίου, ο πειθαρχικός
κώδικας, η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας και η θέση τους σε διαθεσιµότητα
καθορίζονται µε Κανονισµούς που εκδίδει το Συµβούλιο µε την έγκριση του
Υπουργικού Συµβουλίου.
2 του 16(Ι) του
2010.

Το Συµβούλιο δύναται µε απόφασή του να εκχωρήσει, µε όρους ή χωρίς
όρους για όλη ή για µέρος της θητείας του, σε Πειθαρχική Επιτροπή
αποτελούµενη από πέντε (5) µέλη του Συµβουλίου, περιλαµβανοµένου και του
Προέδρου, ο οποίος προεδρεύει αυτής, την εξουσία να εκδικάζει τα πειθαρχικά
παραπτώµατα των υπαλλήλων του Συµβουλίου και να επιβάλλει τις ποινές που
προβλέπονται στους Κανονισµούς που εκδίδονται από το Συµβούλιο µε την
έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου:
(4)

Νοείται ότι η τοιαύτη εκχώρηση δεν αποκλείει στο Συµβούλιο να ασκεί το ίδιο
την εκχωρηθείσα στην Πειθαρχική Επιτροπή εξουσία σε σχέση µε µη ασκηθείσα
πειθαρχική δίωξη.
Επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάµει του εδαφίου (4) βρίσκεται σε απαρτία
εφόσον παρευρίσκονται σ’ αυτήν τρία (3) µέλη της, περιλαµβανοµένου και του
Προέδρου.

(5)

Επιτροπή, αποτελούµενη από τον Πρόεδρο και από τρία τουλάχιστον µέλη
του Συµβουλίου δύναται να εργοδοτεί οποιουσδήποτε εργάτες για την εκτέλεση
οποιουδήποτε έργου που προβλέπεται στον προϋπολογισµό του Συµβουλίου.

7 του 84(Ι) του
2001.
2 του 100(Ι) του
1995.

16.

Προκαταρκτική
έρευνα.

17.—(1)

Απασχόλησις
εργατών.

4664003

∆ιά την προσήκουσαν και τελεσφόρον ενάσκησιν των δυνάµει του
παρόντος Νόµου αρµοδιοτήτων του Συµβουλίου, οι υπάλληλοι, εργάται,
σύµβουλοι, µηχανικοί και εργάται, του Συµβουλίου, οίτινες ήθελον δεόντως
εξουσιοδοτηθή προς τούτο υπό του Προέδρου, δύνανται κατά νόµον να
προβαίνωσιν εις πάσας ή τινας των ακολούθων ενεργειών :
(α) να εισέρχωνται κατά πάντα εύλογον προς τούτο χρόνον εις οιανδήποτε γαίαν
ή οικοδοµήν, επισκοπώσι και χωροσταθµίζωσι ταύτην.
(β) να ανασκάπτωσι το υπέδαφος ή ενεργώσι γεωτρήσεις·
(γ) να πράττωσι παν ό,τι ήθελον κρίνει αναγκαίον ίνα διακριβωθή εάν η γαία
είναι κατάλληλος διά την κατασκευήν συστηµάτων αποχετεύσεως λυµάτων ή
οµβρίων υδάτων ή υδατικών έργων, ως και η αξία της επηρεαζοµένης γαίας και
των επ’ αυτής οικοδοµών, δένδρων και εσοδείας.
(δ) να εκκαθαρίσωσι την επηρεαζοµένην γαίαν και θέσωσιν επ’ αυτής οιαδήποτε
σήµατα ή οροθετικάς γραµµάς :
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Νοείται ότι ουδείς θέλει εισέλθει εις οιανδήποτε οικοδοµήν ή εις κλειστήν αυλήν
ή κήπον συνηµµένον εις κατοικίαν (ειµή τη συναινέσει του κατόχου αυτής) εκτός
εάν παράσχη τω κατόχω επτά τουλάχιστον ηµερών προειδοποίησιν περί της
προθέσεώς του όπως πράξη ούτω.
(2) ∆ιά παν περιουσιακόν στοιχείον, όπερ ήθελε καταστραφή ή υποστή ζηµίας εν
τη ενασκήσει των δυνάµει του παρόντος άρθρου παρασχεθεισών εξουσιών, το
Συµβούλιον καταβάλλει τω ιδιοκτήτη αυτού δικαίαν αποζηµίωσιν. η τοιαύτη
αποζηµίωσις, εφ’ όσον δεν ήθελεν άλλως συµφωνηθή, καθορίζεται υπό αρµοδίου
δικαστηρίου.

Εξουσία εισόδου
και αποζηµίωσις.

Παν πρόσωπον διορισθέν υπό του Συµβουλίου διά την διενέργειαν
οιωνδήποτε επισκευών ή βελτιώσεων εις συστήµατα αποχετεύσεως λυµάτων ή
οµβρίων υδάτων ή εις υδατικά έργα, δύναται, είτε προσωπικώς είτε διά των
αντιπροσώπων ή εργοληπτών αυτού, νοουµένου ότι τω παρεσχέθη έγγραφος
εξουσιοδότησις υπό του Προέδρου και ότι προειδοποίησε περί τούτου τον
ιδιοκτήτην ή τον κάτοχον της γαίας, εάν ούτος είναι γνωστός και διαµένη εντός
των ορίων, της περιοχής, να εισέλθη εις την τοιαύτην γαίαν διά την εκτέλεσιν του
ανατεθέντος αυτώ έργου και να αποκόψη ή µετακινήση, εφ’ όσον ήθελε κρίνει
τούτο αναγκαίον, δένδρα, φράκτας, λιθένδυτα και έτερα αναγκαία προς τον
σκοπόν τούτον πράγµατα :
18.—(1)

Νοείται ότι ουδέν των ανωτέρω θέλει αποκοπή ή µετακινηθή εκτός εάν
παρασχεθή τω ιδιοκτήτη ή τω κατόχω αυτού έγγραφος περί τούτου
προειδοποίησις επτά ηµερών :
Νοείται περαιτέρω ότι, εν η περιπτώσει η κατάστασις των συστηµάτων
αποχετεύσεως λυµάτων ή οµβρίων υδάτων ή των υδατικών έργων είναι τοιαύτη
ώστε, να επιβάλληται, εν τω δηµοσίω συµφέροντι, η άµεσος αυτών επισκευή ή
βελτίωσις, το Συµβούλιον προβαίνει πάραυτα εις τα αναγκαία έργα, µη
υποχρεούµενον να παράσχη τω ιδιοκτήτη ή τω κατόχω οιανδήποτε
προειδοποίησιν ως προνοείται εν τω παρόντι εδαφίω.
(2) ∆ια παν περιουσιακόν στοιχείον, όπερ ήθελε καταστραφή ή υποστή ζηµίας εν
τη ενασκήσει των δυνάµει του εδαφίου (1) παρασχεθεισών εξουσιών, το

Συµβούλιον καταβάλλει τω ιδιοκτήτη αυτού δικαίαν αποζηµίωσιν. η τοιαύτη
αποζηµίωσις, εφ’ όσον δεν ήθελεν άλλως συµφωνηθή, καθορίζεται υπό αρµοδίου
δικαστηρίου.

Εξουσία προς
εκσκαφήν οδών και
πεζοδροµίων.

19. Εν συνεννοήσει µετά της αρχής, υπό τον έλεγχον της οποίας τελεί οιαδήποτε

οδός ή πεζοδρόµιον και νοουµένου ότι τω παρεσχέθη έγγραφος εξουσιοδότησις
υπό του Προέδρου παν πρόσωπον, διοριζόµενον υπό του Συµβουλίου διά την
εκτέλεσιν οιουδήποτε έργου δυνάµει του παρόντος Νόµου, δύναται, είτε
προσωπικώς είτε διά των αντιπροσώπων ή εργοληπτών αυτού, να ανοίξη και
εκσκάψη οιανδήποτε οδόν ή πεζοδρόµιον :
Νοείται ότι το πρόσωπον τούτο οφείλει όπως συµπληρώση ή µεριµνήση διά την
συµπλήρωσιν του ανατεθέντος αυτώ έργου το ταχύτερον δυνατόν και όπως,
δαπάναις του Συµβουλίου, επαναφέρη τούτο εις την προτέραν αυτού κατάστασιν
και όπως αποµακρύνη τα εκ του έργου προκληθέντα απορρίµµατα. προς τούτοις
οφείλει όπως κατά πάντα χρόνον, εν όσω είναι ούτω ανεσκαµµένη η οδός ή το
πεζοδρόµιον, µεριµνήση διά την περίφραξιν ή φύλαξιν ταύτης και διά την
τοποθέτησιν επαρκούς φωτισµού διά την προειδοποίησιν οχηµάτων και πεζών,
καθ’ εκάστην νύχτα διαρκούντος του χρόνου, καθ’ ον η οδός ή το πεζοδρόµιον
ήθελε παραµείνει εις τοιαύτην κατάστασιν.

Τοποθέτησις
σωληνώσεων,
κ.λ.π.

Οσάκις το αναληφθέν έργον αποσκοπή µόνον εις την τοποθέτησιν
σωληνώσεων επί ή υπό τινα γαίαν ή εις την κατασκευήν οιουδήποτε υπογείου
αύλακος υπό τινα γαίαν, πλην της καλυπτοµένης υπό οικοδοµών τοιαύτης ή εις
την ανανέωσιν τοιούτων σωληνώσεων ή αυλάκων, δεν επιβάλλεται η απόκτησις
της επηρεαζοµένης γαίας, το Συµβούλιον όµως οφείλει όπως, πριν ή προβή εις
οιανδήποτε ως εν τοις ανωτέρω ενέργειαν, επιδώση τω ιδιοκτήτη ή τω κατόχω
20.
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αυτής ή αναρτήση επί της γαίας επί τινος προς τούτο τοποθετηθείσης πινακίδος,
γνωστοποίησιν περί της τοιαύτης προθέσεώς του οµού µετά περιγραφής του
εκτελεσθησοµένου εργου. εάν εντός δεκατεσσάρων ηµερών από της επιδόσεως ή
αναρτήσεως της τοιαύτης γνωστοποιήσεως, ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος δεν
παράσχη την συναίνεσίν του ή εάν επισυνάψη τη παρασχεθείση συναινέσει
όρους, καθ’ ων ενίσταται το Συµβούλιον, ο Έπαρχος δύναται να παράσχη την
αναγκαίαν διά την εκτέλεσιν του τοιούτου έργου συναίνεσιν είτε υπό αίρεσιν είτε
υπό τους κατά την κρίσιν αυτού δικαίους όρους. η τοιαύτη συναίνεσις του
Επάρχου συνιστά επαρκή εξουσιοδότησιν διά την εκτέλεσιν του σκοπουµένου
έργου συµφώνως προς τους περιληφθέντας εν αυτή όρους :
Νοείται ότι εις πάσαν τοιαύτην περίπτωσιν το Συµβούλιον θέλει καταβάλει τω
ιδιοκτήτη δικαίαν αποζηµίωσιν, το ποσόν της οποίας, εφ’ όσον δεν ήθελεν άλλως
συµφωνηθή, καθορίζεται υπό τινος αρµοδίου δικαστηρίου.
Εξουσία
Συµβουλίου προς
αναγκαστικήν
απαλλοτρίωσιν
ακινήτου
ιδιοκτησίας.

Το Συµβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως προβαίνη, δι’ οιονδήποτε των
σκοπών αυτού, εις την αναγκαστικήν απαλλοτρίωσιν ακινήτου ιδιοκτησίας εντός
ή εκτός της περιοχής αυτού κειµένης, δυνάµει των διατάξεων του περί
Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµου ή οιουδήποτε ετέρου, τροποποιούντος ή
αντικαθιστώντος αυτόν, Νόµου και όπως διαθέτη την ούτω κτηθείσαν ακίνητον
ιδιοκτησίαν ως προνοείται εν τω τοιούτω Νόµω.
21.

ΜΕΡΟΣ IV
ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι ετήσιοι προϋπολογισµοί των εσόδων και εξόδων του Συµβουλίου
καταρτίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και πρέπει να
Ετήσιοι υποβάλλονται µέχρι την 31η Οκτωβρίου του έτους, πριν από την έναρξη του
προϋπολογισµοί. οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρονται, για έγκριση από το Συµβούλιο και το
Υπουργικό Συµβούλιο.
5 του 22(Ι) του
2011.

22.(1)

(2) Το οικονοµικό έτος όλων των Συµβουλίων αρχίζει την 1ην ηµέρα του µηνός
Ιανουαρίου κάθε έτους.

Οι προϋπολογισµοί του Συµβουλίου καταρτίζονται υπό του Προέδρου, άµα
δε ως εγκριθώσιν υπό του Συµβουλίου, υποβάλλονται εις διπλούν, µέσω του
Υπουργείου Εσωτερικών, εις το Υπουργικόν Συµβούλιον προς έγκρισιν.

Καταρτισµός
προϋπολογισµών.

23.

Τύπος
προϋπολογισµών

24. Οι προϋπολογισµοί καταρτίζονται υπό τον ακόλουθον τύπον :

Έναντι εκάστου κονδυλίου προσόδων και δαπανών, δέον όπως εµφαίνηται το
ποσόν, το προϋπολογισθέν διά το επόµενον έτος ως και το ποσόν του
εγκεκριµένου προϋπολογισµού διά το τρέχον έτος.

1.

Οι προϋπολογισµοί προσόδων διαλαµβάνουσιν άπαντα τα τέλη, πρόστιµα,
δικαιώµατα, µισθώµατα και έτερα χρηµατικά ποσά, πληρωτέα τω Ταµείω του
Συµβουλίου, πάντα δε ταύτα κατατάσσονται υπό συνοπτικά κεφάλαια.

2.

3. Οι προϋπολογισµοί δαπανών δέον όπως καταστρώνωνται κατά τρόπον ώστε να
εµφαίνωσιν, κατά την πλησιεστέραν δυνατήν προσέγγισιν, το ποσόν, όπερ
αναµένεται ότι εν τη πραγµατικότητι θα δαπανηθή διαρκούντος του έτους.
4. Ουδέν κονδύλιον εισπράξεων ή δαπάνης θέλει διαληφθή υπό το Κεφάλαιον
«ποικίλα» όπερ δύναται κανονικώς να τεθή υφ’ οιονδήποτε έτερον Κεφάλαιον.
5. Τα Κονδύλια δι’ «εκτάκτους ανάγκας» ή τα χαρακτηριζόµενα ως «ποικίλα»
τοιαύτα δέον όπως περιορίζωνται εις ασηµάντους και εκτάκτους επιβαρύνσεις,
αίτινες προβλέπονται µεν, είναι όµως λίαν ασήµαντοι διά να γίνη κεχωρισµένη
πρόνοια περί τούτων.
6.

Νέα Κεφάλαια ή άρθρα θέλουν ανοιγή διά κονδύλια εισπράξεων ή δαπανών,
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άτινα δεν εµπίπτουσι κανονικώς εντός των ήδη εµφαινοµένων εις τους
προϋπολογισµούς.
7. Το σύνολον των προϋπολογισµένων δαπανών του έτους δέον όπως, υπό
κανονικάς συνθήκας, µη υπερβαίνει το σύνολον των προϋπολογισµένων
προσόδων.
3 του 194 του 1991.

960659503

Το Συµβούλιο µπορεί, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω έγκριση, να δαπανά
κάθε χρόνο ποσό που δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατόν του ποσού
οποιουδήποτε κονδυλίου που εγκρίθηκε, υπό τον όρο ότι το επιπρόσθετο αυτό
ποσό θα εξοικονοµείται από το Συµβούλιο από οποιοδήποτε άλλο ή άλλα
κονδύλια των ίδιων προϋπολογισµών που έχουν εγκριθεί.
(8)

Σε περίπτωση που οι προϋπολογισµοί δεν έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό
Συµβούλιο µέχρι την έναρξη του οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρονται, το
Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εξουσιοδοτήσει τη διενέργεια από το
Συµβούλιο οποιασδήποτε δαπάνης για περίοδο που δεν υπερβαίνει κάθε φορά τον
ένα µήνα και τους δύο µήνες συνολικά, εφόσον το θεωρεί αναγκαίο για τη
συνέχιση των υπηρεσιών που προβλέπονται στους προϋπολογισµούς αυτούς,
µέχρι την εκπνοή της περιόδου αυτής. Η δαπάνη που εξουσιοδοτείται για
οποιαδήποτε υπηρεσία δε θα υπερβαίνει το ποσό που αναλογεί στην περίοδο
εκείνη που εγκρίθηκε για την υπηρεσία αυτή στον προϋπολογισµό του
προηγούµενου οικονοµικού έτους.

(9)

Το Συµβούλιο µπορεί, µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου του έτους για το οποίο
εγκρίθηκε προϋπολογισµός, να υποβάλλει για έγκριση από το Υπουργικό
Συµβούλιο αναθεωρηµένο προϋπολογισµό, αν το απαιτούν οι περιστάσεις.

6(α) του 22(Ι) του
2011.

(10)

6(β) του 22(Ι) του
2011.

(11)

Εξουσία
Συµβουλίου προς
σύναψιν δανείων.

25.—(1)

Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί, µετά την 30η Σεπτεµβρίου του έτους για
το οποίο εγκρίθηκε προϋπολογισµός, να εγκρίνει οποιαδήποτε δαπάνη που έκανε
το Συµβούλιο καθ’ υπέρβαση κονδυλίου που εγκρίθηκε για σκοπό που εγκρίθηκε
και που προβλέπεται στον προϋπολογισµό, αν τούτο είναι αναγκαίο για τη
συνέχιση παροχής υπηρεσιών που εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο ή για την
εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία τον Συµβουλίου, υπό τον όρο ότι η δαπάνη
δε θα υπερβαίνει το δέκα τοις εκατόν του κονδυλίου που εγκρίθηκε.
Τη αδεία του Υπουργικού Συµβουλίου και τηρουµένων των όρων, ους
τούτο ήθελεν επισυνάψει τη τοιαύτη αδεία, το Συµβούλιον κέκτηται εξουσίαν
όπως συνάπτη δάνεια διά την εκτέλεσιν οιουδήποτε έργου ή µέτρου, όπερ το
Συµβούλιον δύναται να εκτελέση συµφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Νόµου
και, προς εξασφάλισιν της πληρωµής του κεφαλαίου και των τόκων των τοιούτων
δανείων, υποθηκεύη οιονδήποτε περιουσιακόν στοιχείον, τέλη, δικαιώµατα ή
µισθώµατα εις τον δανειστήν.
(2) Το Συµβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως προσωρινώς συνάπτη δάνεια δι’
οιονδήποτε ποσόν παρά της Τραπέζης, εις ην το Συµβούλιον έχει λογαριασµόν :

Νοείται ότι το ούτω συναπτόµενον δάνειον δεν δύναται, άνευ της αδείας του
Υπουργικού Συµβουλίου, να υπερβαίνη το πέντε τοις εκατόν των
προϋπολογισµένων προσόδων του Συµβουλίου διά την χρήσιν δι’ ην κατηρτίσθη
ο τρέχων προϋπολογισµός αυτού· νοείται περαιτέρω ότι το συναπτόµενον δάνειον
θέλει αποπληρωθή εκ των προσόδων της τοιαύτης χρήσεως και διαρκούσης της
τοιαύτης χρήσεως.
Εξουσία
Συµβουλίου προς
έκδοσιν
χρεωγράφων.

∆ιά την συγκέντρωσιν χρηµάτων, δι’ άτινα κέκτηται εξουσίαν δυνάµει
του παρόντος Νόµου να συνάπτη δάνεια και διά την πληρωµήν αποζηµιώσεων
πληρωτέων δυνάµει του παρόντος Νόµου, το Συµβούλιον δύναται να εκδίδη
οµόλογα ή έτερα χρεώγραφα ή γραµµάτια.
26.—(1)

(2) Άπαντα τα τοιαύτα χρεώγραφα ή γραµµάτια και ο επ’ αυτών τόκος βαρύνουσι
την περιουσίαν και τας προσόδους του Συµβουλίου.
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Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, η έκδοσις, µεταβίβασις,
συναλλαγή και εξόφλησις των δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου
εκδιδοµένων χρεωγράφων ή γραµµατίων του Συµβουλίου, διέπονται υπό
Κανονισµών γινοµένων υπό του Υπουργικού Συµβουλίου.

(3)

Εξουσία Υπουργού
Οικονοµικών προς
εγγύησιν δανείων.

Ταµείον.

Ο Υπουργός Οικονοµικών δύναται, εκ µέρους της ∆ηµοκρατίας, να εγγυηθή
υπό όρους εκάστοτε καθοριζοµένους κατά το δοκούν, την πληρωµήν τόκων και
κεφαλαίου ή εκατέρου τούτων, οιουδήποτε δανείου, όπερ σκοπεί να συνάψη το
Συµβούλιον ή οιωνδήποτε υπό του Συµβουλίου εκδοθέντων χρεωγράφων ή
γραµµατίων.
27.

28. Άπαντα τα υπό του Συµβουλίου εισπραττόµενα χρηµατικά ποσά κατατίθενται
εις Ταµείον, εξ ου και καταβάλλονται οι µισθοί και αντιµισθίαι των υπαλλήλων

και εργατών του Συµβουλίου ως και άπασαι αι υπό του Συµβουλίου ενεργούµεναι
δαπάναι και αναλαµβανόµεναι υποχρεώσεις.
Επένδυσις
χρηµάτων.

Τέλη και
δικαιώµατα.

Άπαντα τα κεφάλαια του Συµβουλίου, ων δεν επιβάλλεται η άµεσος δαπάνη
προς αντιµετώπισιν των υποχρεώσεων ή την εκτέλεσιν των αρµοδιοτήτων αυτού,
δύνανται να επενδυθώσιν εις εγκεκριµένα υπό του Υπουργού Οικονοµικών
χρεώγραφα.
29.

Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, το Συµβούλιον
κέκτηται εξουσίαν όπως, εντός των ορίων της περιοχής του, επιβάλλη και
εισπράττη διά τοιαύτην χρονικήν περίοδον και κατά τοιούτον τρόπον, ως ήθελεν
εκάστοτε καθορισθή—
30.—(1)

(α )

έν δικαίωµα συνδέσεως επί των ιδιοκτητών ακινήτου ιδιοκτησίας διά την
κάλυψιν, ολικώς ή µερικώς, της δαπάνης διά την σύνδεσιν και εγκατάστασιν
υπονόµων οικοδοµής διά λύµατα, βιοµηχανικά απορριµµατικά υγρά, όµβρια
ύδατα ή έτερα τοιαύτα και όπως καθορίζη τους όρους και προϋποθέσεις της
καταβολής του τοιούτου δικαιώµατος :
Νοείται ότι εν ή περιπτώσει το τοιούτο δικαίωµα συνδέσεως ήθελε καταβληθή
υπό του µισθωτού της ακινήτου ιδιοκτησίας, ούτος δικαιούται να είσπράξη τούτο
παρά του ιδιοκτήτου της τοιαύτης ιδιοκτησίας.

5(α) του 15 του
1978.
8(α) του 84(Ι) του
2001.
2(β) του 5(Ι) του
1997.

(β )

699057281

έν τέλος επί των ιδιοκτητών ή κατόχων ακινήτου ιδιοκτησίας, οίτινες
εξυπηρετούνται ή µέλλουν να εξυπηρετηθώσιν υπό των συστηµάτων
αποχετεύσεως λυµάτων ή επωφελούνται ή µέλλουν ή δύνανται να επωφεληθώσιν
εκ των τοιούτων έργων, είτε οµοιοµόρφου ύψους επί εκάστης λίρας ή
κλασµατικού µέρους λίρας της εκτετιµηµένης αξίας της ακινήτου ιδιοκτησίας,
αναφορικώς προς την οποίαν καταβάλλεται το τέλος ή διά προοδευτικής
φορολογίας, εδραζοµένης επί της τοιαύτης αξίας. Κατά τον καθορισµόν του
τοιούτου τέλους δυνατόν να ληφθή ειδική πρόνοια διά την µείωσιν ή αύξησιν του
τέλους δι’ ωρισµένας τάξεις ιδιοκτησίας, αναλόγως του σκοπού, δι’ ον, η
βαρυνοµένη διά του τέλους ιδιοκτησία, χρησιµοποιείται, της φύσεως γενοµένων
εγκαταστάσεων και το προκύπτον εις την τοιαύτην ιδιοκτησίαν και τον
7(α) του 22(Ι) του ιδιοκτήτην ή κάτοχον αυτής όφελος ή για τη µείωση ή αύξηση του τέλους για
2011. ακίνητη ιδιοκτησία που ευρίσκεται µέσα σε συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή
εντός των ορίων ορισµένου δήµου ή κοινότητας εντός της περιοχής του
Συµβουλίου, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανάκτησης του συνολικού κόστους
των έργων εντός της συγκεκριµένης περιοχής:.
2(α) του 5(Ι) του
1997.

Νοείται ότι εις περιπτώσεις καθ’ ας το ολικόν ποσόν του επιβαλλοµένου τοιούτου
τέλους δι’ ένα έκαστον ιδιοκτήτην κάτοχον ακινήτου ιδιοκτησίας δεν υπερβαίνει
το ποσόν της µιας λίρας τούτο αφίεται
(γ )

Ένα τέλος στους ιδιοκτήτες ή κατόχους ακίνητης ιδιοκτησίας που
εξυπηρετούνται ή πρόκειται να εξυπηρετηθούν από τα συστήµατα αποχέτευσης
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οµβρίων υδάτων ή που επωφελούνται ή πρόκειται ή µπορούν να επωφεληθούν
από τέτοια έργα, είτε οµοιόµορφου ύψους σε κάθε λίρα ή κλασµατικό µέρος
λίρας πάνω στην εκτιµηµένη αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας αναφορικά µε την
οποία είναι πληρωτέο το τέλος είτε µε προοδευτική φορολογία που εδράζεται
στην αξία αυτή. Κατά τον καθορισµό τον τέλους αυτού µπορεί να ληφθεί ειδική
πρόνοια για µείωση ή αύξηση του τέλους για ορισµένες τάξεις ιδιοκτησίας,
ανάλογα µε το σκοπό για τον οποίο χρησιµοποιείται η ιδιοκτησία, τη φύση των
7(β) του 22(Ι) του γενοµένων εγκαταστάσεων και το όφελος που προκύπτει στην ιδιοκτησία αυτή
2011. και στον ιδιοκτήτη ή κάτοχό της ή για µείωση ή αύξηση του τέλους για ακίνητη
ιδιοκτησία που ευρίσκεται µέσα σε συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή εντός των
ορίων ορισµένου δήµου ή κοινότητας εντός της περιοχής του Συµβουλίου,
λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανάκτησης του συνολικού κόστους των έργων
εντός της συγκεκριµένης περιοχής.
(δ )

έν τέλος, επί πλέον του καθοριζοµένου εν παραγράφω (β) τοιούτου, επί των
ιδιοκτητών ή κατόχων ακινήτου ιδιοκτησίας, διά την χρήσιν των συστηµάτων
αποχετεύσεως λυµάτων, βάσει της εν τη ιδιοκτησία τούτη υδατοπροµηθείας, της
χρησιµοποιουµένης δι’ οικιακούς ή ετέρους σκοπούς και διοχετευοµένης εις την
δηµοσίαν υπόνοµον.
2(γ) του 5(Ι) του
1997.

2 του 16(Ι) του
1995.

(ε )

έν τέλος, επί πλέον του καθοριζοµένου εν παραγράφω (γ) τοιούτου, επί των
ιδιοκτητών ή κατόχων ακινήτου ιδιοκτησίας, διά την χρήσιν των συστηµάτων
αποχετεύσεως οµβρίων υδάτων, βάσει της εκτάσεως της επιφανείας της ακινήτου
ιδιοκτησίας, αναφορικώς προς την οποίαν καταβάλλεται το τοιούτον τέλος.
Νοείται ότι οι ιδιοκτήτες ή οι κάτοχοι ακίνητης ιδιοκτησίας, που χρησιµοποιείται
αποκλειστικά για γεωργικούς σκοπούς και η οποία δε δύναται µε βάση την
υφιστάµενη νοµοθεσία να αξιοποιηθεί µε οποιοδήποτε τρόπο, εξαιρούνται από
την υποχρέωση πληρωµής οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώµατος.
(2) Το ύψος των εν εδαφίω (1) προνοουµένων τελών θέλει καθορισθή κατά
τοιούτον τρόπον, ώστε αι εξ αυτών απορρέουσαι τω Συµβουλίω ετήσιαι
πρόσοδοι, οµού µετά των τυχόν προσόδων αυτού, εξ ετέρων πηγών, κατά το αυτό
έτος, να επαρκώσι κατά το δυνατόν, και µόνον να επαρκώσιν, διά την πληρωµήν
πασών των δαπανών και την αντιµετώπισιν πασών των υποχρεώσεων του
Συµβουλίου, αίτινες δεόντως βαρύνουσι τα εισοδήµατα αυτού κατά το εν λόγω
έτος. εις τας τοιαύτας δαπάνας και υποχρεώσεις δέον όπως διαληφθώσιν και αι
πληρωµαί, αίτινες µέλλουν να ενεργηθώσιν υπό του Συµβουλίου κατά το έτος
τούτο, καθ’ όσον αφορά εις τους τόκους και το κεφάλαιον οιουδήποτε δανείου
συναφθέντος υπό του Συµβουλίου και την εξόφλησιν χρεωγράφων και
γραµµατίων εκδοθέντων υπό του Συµβουλίου δυνάµει του παρόντος Νόµου ως
και τοιαύτα χρηµατικά ποσά, ως το Συµβούλιον ήθελε κρίνει πρέπον να
διαφυλάξη κατά το έτος τούτο διά τον σχηµατισµόν αποθεµατικού κεφαλαίου, δι’
επεκτάσεις, ανανεώσεις, αποσβέσεις, δάνεια και ετέρους, παροµοίας φύσεως
σκοπούς.

5(β) του 15 του
1978.

8(β) του 84(Ι) του
2001.

(3) Παν πρόσωπον οφείλον οιονδήποτε δικαίωµα ή τέλος, όπερ δεν κατέβαλε το
υπ’ αυτού οφειλόµενον ποσόν εντός της προβλεποµένης προθεσµίας πληρωµής,

υποχρεούται εις την καταβολήν προσθέτου επιβαρύνσεως ίσης προς είκοσι επί
τοις εκατόν του µετά την πάροδον της ειρηµένης προθεσµίας παραµένοντος
απληρώτου ποσού του δικαιώµατος ή τέλους.

Οσάκις ποσόν τι καταστάν πληρωτέον υπό µορφήν προσθέτου επιβαρύνσεως
ως προνοείται εν εδαφίω (3) δεν είναι ακριβές πολλαπλάσιον των πέντε σεντ, το
τοιούτο ποσόν θα αυξάνηται εις το αµέσως υψηλότερον πολλαπλάσιον των πέντε
σεντ.
(4)

(5) Παν πρόσθετον ποσόν επιβληθέν δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (3) θα
καταβάλληται εις το Ταµείον του Συµβουλίου.
5 του 24 του 1972.

Τη αιτήσει του Συµβουλίου το Υπουργικόν Συµβούλιον δύναται, διά
∆ιατάγµατος δηµοσιευοµένου εν τη επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας, να
(6)
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διατάξη την αναζήτησιν και είσπραξιν των τελών των επιβαλλοµένων δυνάµει
των παραγράφων (β) και (δ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου υπό του
Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων της ∆ηµοκρατίας. εν τοιαύτη περιπτώσει τα
τοιαύτα τέλη θα εισπράττωνται υπό του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων ως
εάν επρόκειτο περί φόρων εισπρακτέων δυνάµει των διατάξεων οιουδήποτε
εκάστοτε εν ισχύϊ Νόµου αφορώντος εις την είσπραξιν και αναζήτησιν φόρων
και, µετά την αφαίρεσιν των εξόδων εισπράξεως, θα καταβάλλονται εις το
Ταµείον του Συµβουλίου.
2 του 94(Ι) του
1995.

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 1983
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.
8 του 22(Ι) του
2011.

∆υνατότητα
Συµβουλίου να
ζητά από το Τµήµα
Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας
πληροφορίες
απαραίτητες για
την άσκηση των
εξουσιών του.
Λογαριασµοί και
έλεγχος.

602211117

Τέλη και δικαιώµατα µε βάση τον παρόντα Νόµο καταβάλλονται και σε
σχέση µε ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει στη ∆ηµοκρατία ή που περιήλθε στη
∆ηµοκρατία δυνάµει των διατάξεων του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή,
Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµου ή οποιουδήποτε άλλου νόµου.

(7)

30Α.

Το Συµβούλιο δύναται, µε αίτησή του, να ζητεί από τον ∆ιευθυντή του
Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας πληροφορίες όσον αφορά το όνοµα
του ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται µέσα στα όρια της περιοχής
στην οποία τούτο ασκεί τις αρµοδιότητές του, τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη και την
αξία της ιδιοκτησίας αυτής, όπως αυτές είναι καταχωρηµένες στα βιβλία ή άλλα
Μητρώα του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας.

Το Συµβούλιον θέλει µεριµνήσει διά την τήρησιν των προσηκόντων
λογαριασµών και σχετικών βιβλίων, προς τούτοις δε καταρτίζει ετησίαν έκθεσιν
λογαριασµών.
31.—(1)

(2) Οι λογαριασµοί του Συµβουλίου και των υπαλλήλων αυτού εξελέγχονται υπό
του Γενικού Ελεγκτού της ∆ηµοκρατίας.

΄Αµα τη εξελέγξει των λογαριασµών, ο Πρόεδρος αποστέλλει τω Υπουργώ
αντίγραφον αυτών, οµού µετ’ αντιγράφου των οικείων εκθέσεων του Γενικού
Ελεγκτού, δηµοσιεύει δε τους λογαριασµούς, καθ’ ον τρόπον ο Υπουργός ήθελεν
εκάστοτε καθορίσει.

(3)

Το Συµβούλιον θέλει καταβάλει την αµοιβήν του ελεγκτού ως και πάσας τας
συναφώς προς την εξέλεγξιν των λογαριασµών του δηµιουργουµένας δαπάνας,
πάντα δε ταύτα βαρύνουσι τας προσόδους του Συµβουλίου.

(4)

∆ιάταγµα περί
γενικής

Για σκοπούς επιβολής οποιουδήποτε τέλους σε ακίνητη ιδιοκτησία δυνάµει
του άρθρου 30(1)(β) και 30(1)(γ) του παρόντος Νόµου, θα λαµβάνεται υπόψη η
32.
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εκτιµήσεως.
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
6(Ι) του 1993
58(Ι) του 1994
40(Ι) του 1996.
3 του 253(Ι) του
2004.

εκτιµηµένη αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας, όπως αυτή καθορίστηκε µε βάση τη
γενική εκτίµηση της ακίνητης ιδιοκτησίας που διενεργήθηκε µε βάση τις
διατάξεις του άρθρου 69 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή
και Εκτίµησις) Νόµου.

Εάν, µετά τη διενέργεια της τελευταίας γενικής εκτίµησης, η εν λόγω ιδιοκτησία–
(α) έχει οικοδοµηθεί· ή
(β) έχει ουσιωδώς επανοικοδοµηθεί· ή
(γ) έχει υποστεί κάθετο ή οριζόντιο διαχωρισµό· ή
(δ )

έχει διαχωριστεί σε οικιστικά, βιοµηχανικά, κτηνοτροφικά ή άλλης χρήσης
οικόπεδα· ή
725208103

(ε) έχει υποστεί οποιασδήποτε άλλης µορφής ανάπτυξη µε αποτέλεσµα να επέλθει

αλλαγή στη χρήση της· ή

(στ) έχει ενταχθεί σε άλλη πολεοδοµική ζώνη ή βρίσκεται σε πολεοδοµική ζώνη
που έχει αναθεωρηθεί,

ως εκτιµηµένη αξία της λαµβάνεται η αξία που ο ∆ιευθυντής του Κτηµατολογικού
και Χωροµετρικού Τµήµατος καθόρισε προσωρινά για τους σκοπούς του
παρόντος Νόµου, σύµφωνα µε τις επιφυλάξεις του άρθρου 66 του περί Ακινήτου
Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµου, νοουµένου ότι ο
καθορισµός έγινε µε βάση τις αγοραίες αξίες των ακινήτων που ίσχυαν την 1η
Ιανουαρίου, 1980.
ΜΕΡΟΣ V
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ, Κ.Λ.Π., ΠΡΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΙΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΝ,
Κ.Λ.Π. ΥΠΟΝΟΜΩΝ
Υποχρέωσις
ιδιοκτήτου κ.λ.π.,
προς σύνδεσιν µετά
των αποχετευτικών
συστηµάτων.
9 του 22(Ι) του

33.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 34 και 35, έκαστος ιδιοκτήτης
ή κάτοχος υποστατικού χρησιµοποιουµένου δι’ ανθρωπίνην διαβίωσιν, την
άσκησιν επαγγέλµατος, εµπορίας, επιτηδεύµατος, απασχολήσεως, δι’ αναψυχήν ή
δι’ ετέρους σκοπούς, κειµένου εντός της περιοχής και γειτνιάζοντος µεθ’

οιασδήποτε οδού εις ην υπάρχει δηµοσία υπόνοµος λυµάτων ή δηµοσία
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παντορροϊκή υπόνοµος, εντός ακτίνος πενήντα µέτρων από της οροθετικής
γραµµής του ακινήτου, εν ω κείται το υποστατικόν, οφείλει όπως, εντός
προθεσµίας καθορισθησοµένης υπό του Συµβουλίου διά γνωστοποιήσεως αυτού,
δηµοσιευοµένης εν τη επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας—
(α) ιδίαις δαπάναις και συµφώνως αδεία εκδοθείση υπό του Συµβουλίου—
(i) εγκαταστήση εν αυτώ καταλλήλους και επαρκείς υγειονοµικάς εγκαταστάσεις
και είδη υγιεινής. και
(ii) κατασκευάση οχετόν οικοδοµής και ιδιωτικήν υπόνοµον οικοδοµής.
(β) καταβάλη πάσας τας δαπάνας διά την κατασκευήν της δηµοσίας υπονόµου
οικοδοµής και την σύνδεσιν αυτής µετά της ιδιωτικής υπονόµου οικοδοµής και
της δηµοσίας υπονόµου.
(γ )

διοχετεύη άπαντα τα λύµατα, τα ύδατα, τα βιοµηχανικά απορριµµατικά υγρά
ή έτερα απορρίµµατα του τοιούτου υποστατικού εντός δηµοσίας υπονόµου
οικοδοµής.
Εν αις περιπτώσεσι δεν υπάρχει διαθέσιµος δηµοσία υπόνοµος λυµάτων ή
παντορροϊκή τοιαύτη, συµφώνως τω εδαφίω (1), ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του
τοιούτου υποστατικού οφείλει όπως, ιδίαις δαπάναις, εγκαταστήση καταλλήλους
και επαρκείς υγειονοµικάς εγκαταστάσεις και είδη υγιεινής και συνδέση ταύτας
µετά ιδιωτικού συστήµατος διαθέσεως λυµάτων, κατασκευασθέντος συµφώνως
αδεία εκδοθείση υπό του Συµβουλίου:

(2)

Νοείται ότι, εφ’ όσον ήθελε κατασκευασθή δηµοσία υπόνοµος συµφώνως τω
εδαφίω (1), ούτος οφείλει όπως, εντός της προθεσµίας, της καθορισθησοµένης
διά γνωστοποιήσεως του Συµβουλίου, δηµοσιευοµένης εν τη επισήµω εφηµερίδι
της ∆ηµοκρατίας—
(α) κατασκευάση οχετόν οικοδοµής και ιδιωτικήν υπόνοµον οικοδοµής,
συµφώνως αδεία εκδοθείση υπό του Συµβουλίου.
(β )

καταβάλη πάσας τας δαπάνας τας απαιτουµένας διά την κατασκευήν της
δηµοσίας υπονόµου οικοδοµής και διά την σύνδεσιν αυτής µετά της ιδιωτικής
υπονόµου οικοδοµής και της δηµοσίας υπονόµου. και
(γ) διοχετεύη άπαντα τα λύµατα, τα ύδατα, τα βιοµηχανικά απορριµµατικά υγρά
ή έτερα απορρίµµατα του τοιούτου υποστατικού, εντός δηµοσίας υπονόµου
οικοδοµής.

Έκαστος ιδιοκτήτης ή κάτοχος των εν εδαφίω (1) αναφεροµένων
υποστατικών, των κειµένων εν τη περιοχή και γειτνιαζόντων µεθ’ οιασδήποτε
οδού, εν η υπάρχει οχετός ή χάνδαξ οµβρίων υδάτων ή παντορροϊκή υπόνοµος
εντός ακτίνος εκατόν ποδών από της οροθετικής γραµµής του ακινήτου, εν ω
κείται το υποστατικόν, οφείλει, όπως, εντός προθεσµίας καθορισθησοµένης διά
γνωστοποιήσεως του Συµβουλίου, δηµοσιευοµένης εν τη επισήµω εφηµερίδι της
∆ηµοκρατίας, ιδίαις δαπάναις και κατά τρόπον ικανοποιούντα το Συµβούλιον,
κατασκευάση καταλλήλους και επαρκείς εγκαταστάσεις και διευθετήσεις διά την
διοχέτευσιν των οµβρίων υδάτων και των υδάτων επιφανείας και όπως διοχετεύη
άπαντα τα τοιαύτα ύδατα του τοιούτου υποστατικού, εντός οχετού ή χάνδακος
οµβρίων υδάτων ή παντορροϊκής υπονόµου ή εντός του φρεατίου υποδοχής του
δρόµου, ένθα κείται ο τοιούτος οχετός, χάνδαξ ή υπόνοµος, συµφώνως προς τας
οδηγίας του Συµβουλίου.

(3)

(4) Οσάκις το Συµβούλιον ήθελε κρίνει ότι ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε
ακινήτου ιδιοκτησίας δεν είναι εις θέσιν να προβή εις άµεσον πληρωµήν του
ποσού της δαπάνης, της αναγκαίας διά την κατασκευήν ιδιωτικής υπονόµου
οικοδοµής και διά την σύνδεσιν αυτής µετά της δηµοσίας υπονόµου οικοδοµής,
το Συµβούλιον δύναται, τηρουµένης οιασδήποτε επί τούτω γενικής ή ειδικής
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εντολής του Υπουργού, να συνάψη συµφωνίαν εν τω καθωρισµένω τύπω, µετά
του τοιούτου ιδιοκτήτου ή κατόχου, διά την χορήγησιν δανείου διά το
απαιτούµενον ποσόν, προς τον εκάστοτε καθωρισµένον τόκον και την
αποπληρωµήν του δανείου και των τόκων διά τοιούτων δόσεων, ως το
Συµβούλιον ήθελεν εκάστοτε καθορίσει.
Παν δάνειον χορηγηθέν δυνάµει του εδαφίου (4) βαρύνει την ακίνητον
ιδιοκτησίαν και άπαντα τα εν αυτή περιουσιακά στοιχεία και συµφέροντα,
δύναται δε να αναζητηθή ως αστικόν χρέος.

(5)

Απαγόρευσις
εισόδου ωρισµένων
ειδών εις δηµοσίαν
υπόνοµον
οικοδοµής ή εις
δηµοσίαν
υπόνοµον.

Ουδείς θα διοχετεύη ή επιτρέπη την διοχέτευσιν των εν τω εδαφίω (2)
περιγραφοµένων ουσιών, υλικών, υδάτων ή απορριµµάτων εάν κατά την γνώµην
του Συµβουλίου κριθή ότι τα τοιαύτα απορρίµµατα ή απορριµµατικά υγρά θα
ηδύναντο να προκαλέσουν ζηµίαν εις τους οχετούς ή εις την διαδικασίαν
επεξεργασίας λυµάτων ή εις τας εγκαταστάσεις επεξεργασίας αυτών ή θα
επηρέαζον δυσµενώς τον φυσικόν υποδοχέα εκροής ή θα ηδύναντο καθ’
οιονδήποτε τρόπον να θέσουν εν κινδύνω ζωήν, αρτιµέλειαν ή δηµοσίαν
περιουσίαν ή να προκαλέσουν οχληρίαν. Κατά την διαµόρφωσιν της γνώµης του
Συµβουλίου, αναφορικώς προς την δυνατότητα αποδοχής ή µή, των εν λόγω
απορριµµάτων ή απορριµµατικών υγρών, τούτο θα λαµβάνη σοβαρώς υπ’ όψιν
τοιούτους παράγοντας, ως τας ποσότητας των τοιούτων απορριµµάτων ή
απορριµµατικών υγρών, εν σχέσει µε την ποσότητα και ταχύτητα ροής εις τους
οχετούς, τα υλικά κατασκευής των οχετών, τον τρόπον διαδικασίας εις την
επεξεργασίαν λυµάτων, την δυναµικότητα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας
λυµάτων, τον βαθµόν επιδεκτικότητος των απορριµµάτων ή απορριµµατικών
υγρών εις επεξεργασίαν και άλλων συναφών παραγόντων :
34.—(1)

Νοείται ότι αι συνήθεις αποχετεύσεις ιδιωτικών κατοικιών ή καταλυµάτων θα
θεωρώνται γενικώς αποδεκταί δεδοµένου ότι δεν περιέχουν κατά το πλείστον
τοιαύτας ποσότητας ουσιών, εκτιθεµένων εν τω εδαφίω (2) κατωτέρω, ούτως
ώστε να θεωρηθώσιν αύται ως επιβλαβείς.
Υπό την επιφύλαξιν των προνοιών του εδαφίου (1 ) ανωτέρω απαγορεύεται
να διοχετευθή εις δηµοσίαν υπόνοµον οικοδοµής ή εις δηµοσίαν υπόνοµον—

(2)

(α) υγρόν ή ατµός θερµοκρασίας υψηλοτέρας των 1500 Φάρεναϊτ (65° Κελσίου) .
(β) οιαδήποτε λύµατα, ύδατα, βιοµηχανικά απορριµµατικά υγρά ή απορρίµµατα,
εµπεριέχοντα λίπη, κηρόν, γράσα ή έλαια, ανεξαρτήτως εάν ταύτα είναι
γαλακτοποιηµένα ή µη, υπεράνω των εκατόν µερών κατά εκατοµµύριον εις
βάρος, ή εµπεριέχοντα ουσίας, αίτινες δυνατόν να στερεοποιηθώσιν ή να
καταστώσι παχύρρευστοι εις θερµοκρασίας µεταξύ των τριάκοντα δύο (32°)
Φάρεναϊτ και των εκατόν πεντήκοντα (150°) Φάρεναϊτ (0° και 65° Κελσίου) .
(γ) πετρελαϊκόν αιθέρα, βενζίνην, νάφθαν, καύσιµον έλαιον ή ετέραν εύφλεκτον
ή εκρηκτικήν ουσίαν, εις υγράν, στερεάν ή αέριον κατάστασιν.
(δ) ουχί καταλλήλως τεµαχισµένα απορρίµµατα.
(ε) στερεάς

ή παχυρρεύστους ουσίας εις ποσότητας ή τοιαύτης διαστάσεως ώστε
δυνατόν να παρεµποδίσωσι την ροήν εις τας υπονόµους, ή να προκαλέσωσιν
ετέραν παρενόχλησιν εις την προσήκουσαν λειτουργίαν των συστηµάτων
αποχετεύσεως λυµάτων, αναφεροµένων ενδεικτικώς, ουχί όµως περιοριστικώς,
των κάτωθι : τέφρα, ασβόλη, άµµος, ιλύς, άχυρον, ροκανίδια, ρινίσµατα,
µέταλλον, ύαλος, ράκη, πτερά, πίσσα, πλαστικά, ξύλου, ανάλεστα απορρίµµατα,
αίµα, περιττώµατα ζώων, τρίχες και ξεσαρκίδια, οπλαί και όνυχες χοίρων, σάρξ
εις τεµάχια µεγαλύτερα εκείνων, άτινα δύνανται να διέλθωσι διά µέσου
πλέγµατος του ενός τετάρτου της ίντζας, οστά, γουρουνότριχες, ιχθύες ή µέρος
αυτών, εντόσθια, χάρτινα πινάκια, κύπελλα, δοχεία γάλακτος, κ.λ.π. είτε
ολόκληρα είτε ηλεσµένα εις ακριβεία απορριµµάτων.

(στ) λύµατα, ύδατα, βιοµηχανικά απορριµµατικά υγρά ή απορρίµµατα έχοντα ΡΗ
Copyright © Leginet Ltd 2002-2011. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally
embedded signatures against unauthorized use

κατώτερον των 5.5 ή υψηλότερον των 9.0 ή έχοντα οιανδήποτε ετέραν
διαβρωτικήν ιδιότητα, δυναµένην να προκαλέση ζηµίαν ή κίνδυνον εις τας
κατασκευάς, τον εξοπλισµόν και το προσωπικόν του Συµβουλίου.
(ζ )

λύµατα, ύδατα, βιοµηχανικά απορριµµατικά υγρά ή απορρίµµατα περιέχοντα
τοξικάς ή δηλητηριώδεις ουσίας, υπό υγράν, στερεάν ή αέριον µορφήν, εις
επαρκείς ποσότητας, είτε µεµονωµένως είτε κατόπιν αλληλοεπιδράσεως µεθ’
ετέρων απορριµµάτων, ικανάς να παραβλάψωσιν ή παρεµποδίσωσιν οιανδήποτε
µέθοδον επεξεργασίας λυµάτων, να θέσωσιν εν κινδύνω ανθρώπους ή ζώα, να
προκαλέσωσι δηµοσίαν ενόχλησιν ή να παραβλάψωσι τα ήδη υφιστάµενα εις τας
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων και υποστάντα επεξεργασίαν λύµατα,
αναφεροµένων ενδεικτικώς, ουχί όµως περιοριστικώς των κάτωθι: κυανιούχα
υπεράνω των δύο (2) χιλιοστογράµµων κατά λίτρον υπό την µορφήν CΝ εις τα
λύµατα, ύδατα ή απορρίµµατα, ως ταύτα διοχετεύονται εις την δηµοσίαν
υπόνοµον.
(η) οιαδήποτε ύδατα, βιοµηχανικά απορριµµατικά υγρά ή απορρίµµατα
εµπεριέχοντα αιωρουµένας στερεάς ουσίας, τοιαύτης φύσεως και εις τοιαύτας
ποσότητας, ώστε διά τον χειρισµόν των εις τας εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυµάτων να απαιτήται η καταβολή ασυνήθους προσοχής ή δαπάνης.

(θ )

ύδατα, βιοµηχανικά απορριµµατικά υγρά ή απορρίµµατα περιέχοντα ισχυρά
οξέα κατάλοιπα επεξεργασίας σιδηρών επιφανειών ή συµπεπυκνωµένα
διαλύµατα επιµεταλλώσεως, ανεξαρτήτως εάν ταύτα είναι εξουδετεροποιηµένα ή
όχι.
(ι) ύδατα, βιοµηχανικά απορριµµατικά υγρά ή απορρίµµατα εµπεριέχοντα
σίδηρον, χρώµιον, χαλκόν, ψευδάργυρον και παροµοίας ανεπιθυµήτους ή τοξικάς
ουσίας· ή απορρίµµατα, άτινα επάγονται την χρήσιν ιδιαιτέρως υψηλής
ποσότητας χλωρίνης προς εξουδετέρωσίν των, εις τοιούτον βαθµόν, ώστε
οιαδήποτε τοιαύτα υλικά, προστιθέµενα εις τα σύµµικτα λύµατα εις τας
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, να υπερβαίνωσι τα όρια τα καθορισθέντα
υπό του Συµβουλίου διά τοιαύτα υλικά.

(ια)

οιαδήποτε ύδατα, βιοµηχανικά απορριµµατικά υγρά ή απορρίµµατα
περιέχοντα φαινόλας ή ετέρας ουσίας προκαλούσας ιδιάζουσαν γεύσιν ή οσµήν,
τοιαύτης πυκνότητος, υπερβαινούσης τα όρια, άτινα δυνατόν να καθορισθώσιν
υπό του Συµβουλίου ως αναγκαία, µετά την επεξεργασίαν των συµµίκτων
λυµάτων, ίνα συνάδωσι προς τας υπό του Συµβουλίου καθωρισµένας
προϋποθέσεις, καθ’ όσον αφορά εις την διοχετευσίν των εκ των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυµάτων.
(ιβ) οιαδήποτε ραδιενεργά απορρίµµατα ή ισότοπα ηµιενέργά ή πυκνότητας
υπερβαινούσης τα υπό του Συµβουλίου καθωρισµένα όρια.
(ιγ) υλικά, άτινα επάγονται ή προκαλούσιν :
(i) ασυνήθεις συµπυκνώσεις αδρανών αιωρουµένων στερεών (αναφεροµένων
ενδεικτικώς, ουχί όµως περιοριστικώς των κάτωθι : σµηκτρίς, ιλύς εσβεσµένης
ασβέστου και κατάλοιπα ασβέστου) ή διαλελυµένων στερεών (αναφεροµένου
ενδεικτικώς, ουχί όµως περιοριστικώς, του θεϊκού νατρίου) .

υπερβάλλουσαν προσπάθειαν αποχρωµατισµού (αναφεροµένων ενδεικτικώς
ουχί όµως και περιοριστικώς των απορριµµάτων βαφών και των φυτικών
δεψικών διαλυµάτων) .

(ii)

(iii) ασύνηθες BOD ή ανάγκην χρησιµοποιήσεως χλωρίνης εις τοιαύτας
ποσότητας ώστε να αποτελώσι σηµαντικόν βάρος εις τας εγκαταστάσεις
επεξεργασίας λυµάτων.
(ιδ) ύδατα, βιοµηχανικά απορριµµατικά υγρά ή απορρίµµατα περιέχοντα ουσίας,
αίτινες δεν είναι δεκτικαί επεξεργασίας ή ελαττώσεως διά της
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χρησιµοποιουµένης µεθόδου επεξεργασίας λυµάτων, ή είναι δεκτικαί
επεξεργασίας µόνον εις τοιούτον βαθµόν ώστε τα υποστάντα επεξεργασίαν και
εξερχόµενα των εγκαταστάσεων λύµατα να µη συνάδωσι προς τας υπό του
Συµβουλίου καθωρισµένας προϋποθέσεις, καθ’ όσον αφορά εις την διοχέτευσίν
των εκ των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων.
Πας όστις παραβαίνει οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι
ένοχος αδικήµατος και υπόκειται εις φυλάκισιν µέχρις έξ µηνών ή εις χρηµατικήν
ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας διακοσίας λίρας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς της
φυλακίσεως και της χρηµατικής τοιαύτης.

6 του 24 του 1972.

(3)

∆ικαίωµα
Συµβουλίου όπως
απορρίπτη ή απαιτή
προεπεξεργασίαν
λυµάτων.

35.

Εν η περιπτώσει διοχετεύονται εις τας δηµοσίας υπονόµους οικοδοµής ή τας
δηµοσίας υπονόµους λύµατα, ύδατα ή βιοµηχανικά απορριµµατικά υγρά, άτινα
περιέχουσιν ουσίας, αίτινες δυνατόν να παρεµποδίσωσιν ή επηρεάσωσι την
χρήσιν των επεξεργασµένων υδάτων δι’ αρδευτικούς σκοπούς ή άτινα περιέχουσι
τας ουσίας ή έχουσι τα χαρακτηριστικά τα απαριθµούµενα εν άρθρω 34 και
άτινα, κατά την κρίσιν του Συµβουλίου, δυνατόν να έχωσιν επιβλαβή επενέργειαν
επί των συστηµάτων αποχετεύσεως λυµάτων, των µεθόδων, του εξοπλισµού ή
των υδάτων εις άτινα διοχετεύονται τα εκ των εγκαταστάσεων επεξεργασίας
λυµάτων εξερχόµενα λύµατα ή άτινα άλλως πως θέτουσιν εν κινδύνω την ζωήν ή
προκαλούσι δηµοσίαν ενόχλησιν, το Συµβούλιον δύναται—
(α )

να απαγορεύση την διοχέτευσιν των τοιούτων λυµάτων, υδάτων ή
βιοµηχανικών απορριµµατικών υγρών.

(β) να απαιτήση την προεπεξεργασίαν τούτων ίνα περιέλθωσιν προηγουµένως εις

κατάστασιν ικανοποιητικήν διά την διοχετευσίν των εις τας δηµοσίας υπονόµους
οικοδοµής ή τας δηµοσίας τοιαύτας.

(γ) να ελέγχη τας ποσότητας και τον ρυθµόν διοχετεύσεως τούτων.
(δ) να απαιτήση την καταβολήν προσθέτων δικαιωµάτων προς κάλυψιν των
επαγοµένων επιπροσθέτων δαπανών χειρισµού και επεξεργασίας των τοιούτων
λυµάτων, υδάτων ή βιοµηχανικών απορριµµατικών υγρών.
(2) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαµβανοµένων θέλει ερµηνευθή ως
αποκλείον οιανδήποτε ειδικήν συµφωνίαν ή διευθέτησιν µεταξύ του Συµβουλίου
και οιασδήποτε βιοµηχανικής επιχειρήσεως δυνάµει της οποίας επί πληρωµή να
γίνωνται αποδεκτά υπό του Συµβουλίου προς επεξεργασίαν βιοµηχανικά
απορριµµατικά υγρά ιδιαζόντως ισχυρά ή ασυνήθους φύσεως.

Υποχρέωσις
ιδιοκτήτου, κ.λ.π.,
προς διατήρησιν
ιδιωτικής υπονόµου
οικοδοµής.

36. Έκαστος ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού εντός της περιοχής, οφείλει όπως
διατηρή, συντηρή ή επισκευάζη καταλλήλως την ιδιωτικήν αυτού υπόνοµον
οικοδοµής, κατά τρόπον ικανοποιούντα το Συµβούλιον :

Υποχρέωσις
ιδιοκτήτου, κ.λ.π.,
όπως καταλείπη
ελεύθερον χώρον
διά την επισκευήν,
κ.λ.π., ιδιωτικής
υπονόµου
οικοδοµής.

37. Έκαστος ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού εντός της περιοχής οφείλει όπως

Νοείται ότι ο τοιούτος ιδιοκτήτης ή κάτοχος όστις, καίτοι προσηκόντως
ειδοποιηθείς υπό του Συµβουλίου δεν επισκευάζει την ιδιωτικήν αυτού υπόνοµον
οικοδοµής εντός της εν τη ειδοποιήσει του Συµβουλίου καθωρισµένης
προθεσµίας, το Συµβούλιον δύναται να προβή εις τας αναγκαίας επισκευάς κατά
τον εκάστοτε ενδεδειγµένον τρόπον αι ούτω διενεργούµεναι υπό του Συµβουλίου
δαπάναι θέλουν καταβληθή υπό του ιδιοκτήτου ή κατόχου ή αµφοτέρων τούτων
δύνανται δε να αναζητηθώσιν ως αστικόν χρέος.
296341657

καταλείπη ελεύθερον χώρον µέχρι τριών ποδών από εκατέρας των παρυφών
ιδιωτικής υπονόµου οικοδοµής, ως ήθελεν εκάστοτε κριθή αναγκαίος διά τον
καθαρισµόν, την επισκευήν ή την προστασίαν της τοιαύτης υπονόµου, ο χώρος δε
ούτος εν ουδεµιά περιπτώσει θέλει παρενοχληθή, καλλιεργηθή ή φυτευθή υπό
του ιδιοκτήτου ή του κατόχου του τοιούτου υποστατικού.
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ΠΟΙΚΙΛΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το Υπουργικόν Συµβούλιον δύναται, διά ∆ιατάγµατος αυτού
δηµοσιευοµένου εν τη επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας, να καταργήση
οιανδήποτε περιοχήν και να διαλάβη εν τω τοιούτω ∆ιατάγµατι τοιαύτας
συµφυείς, δευτερευούσας και συµπληρωµατικάς προνοίας, ως ήθελεν εκάστοτε
κρίνει αναγκαίας διά την τελεσφόρον εφαρµογήν αυτού, διαλαµβανοµένων και
προνοιών, αίτινες αφορώσιν εις την διάλυσιν και εκκαθάρισιν των υποθέσεων
του καθιδρυθέντος διά την περιοχήν ταύτην Συµβουλίου ως και την διάθεσιν των
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αυτού.

Εξουσία
Υπουργικού
Συµβουλίου προς
κατάργησιν
περιοχής.

38.

Εξουσία εισόδου
εις υποστατικά.

39.—(1)

Ο Πρόεδρος ή παν έτερον πρόσωπον, επί τούτω εγγράφως
εξουσιοδοτηθέν υπό του Προέδρου, δύναται να εισέλθη, άνευ εντάλµατος, εις
οιονδήποτε υποστατικόν, εξαιρουµένων των κατοικιών, καθ’ οιονδήποτε χρόνον
µεταξύ της ανατολής και της δύσεως του ηλίου ή, εν τη περιπτώσει
επαγγελµατικών υποστατικών, καθ’ ο διάστηµα πραγµατικώς ενασκείται εργασία
εν αυτοίς, επί τω τέλει όπως διακριβώση εάν τηρώνται αι διατάξεις του παρόντος
Νόµου και των δυνάµει τούτου γενοµένων Κανονισµών και εξετάση, ανοίξη ή
προκαλέση το άνοιγµα και εξέτασιν οιωνδήποτε υγειονοµικών εγκαταστάσεων,
υπονόµων, οχετών, βόθρων, εσωτερικών αγωγών ακαθάρτων, υδροσωλήνων ή
οιωνδήποτε ετέρων εξαρτηµάτων ή πραγµάτων συνδεδεµένων µετά του
συστήµατος αποχετεύσεως οιασδήποτε οικοδοµής ή γαίας, ως ήθελεν εκάστοτε
κριθή αναγκαίον διά την επιθεώρησιν ή την εκτέλεσιν οιουδήποτε έργου.
Το Συµβούλιον δύναται να µεταβάλη το µέγεθος ή την θέσιν οιασδήποτε
ανηκούσης αυτώ δηµοσίας υπονόµου ή να διακόψη και απαγορεύση την χρήσιν
οιασδήποτε τοιαύτης δηµοσίας υπονόµου, είτε γενικώς είτε δι’ οιονδήποτε επί
µέρους σκοπόν. ουχ ήττον όµως, το Συµβούλιον υπέχει υποχρέωσιν όπως, πριν ή
οιονδήποτε πρόσωπον, νοµίµως ποιούµενον χρήσιν της τοιαύτης υπονόµου δι’
οιονδήποτε σκοπόν, αποστερηθή της χρήσεως ταύτης, διά τον ως είρηται σκοπόν,
θέση εν χρήσει υπόνοµον εξ ίσου αποτελεσµατικήν διά τον ως άνω σκοπόν και
όπως ιδίαις δαπάναις εκτελέση οιονδήποτε έργον, όπερ ήθελε κριθή αναγκαίον
διά την συγκοινωνίαν της ιδιωτικής αυτού υπονόµου οικοδοµής µετά της ούτω
τεθείσης εν χρήσει υπονόµου.

Εξουσία
Συµβουλίου διά την
µεταβολήν ή το
κλείσιµον
δηµοσίων
υπονόµων.

40.

Εξουσία
Συµβουλίου διά την
πώλησιν, κ.λ.π.,
ακινήτου
ιδιοκτησίας, κ.λ.π.

41.

Είσπραξις µη
καταβληθέντων
τελών και
δικαιωµάτων.

42.

6 του 15 του 1978.

Απαλλαγή από
φορολογίας.

Τη εγκρίσει του Υπουργικού Συµβουλίου, το Συµβούλιον δύναται να πωλή,
εκµισθοί ή ανταλλάση ακίνητον ιδιοκτησίαν, συστήµατα αποχετεύσεως λυµάτων
και οµβρίων υδάτων, υδατικά έργα ή εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων,
κατασκευασθέντα, αγορασθέντα, αναγκαστικώς ή άλλως πως κτηθέντα δυνάµει
των διατάξεων του παρόντος Νόµου, άτινα ήθελον καθ’ οιονδήποτε χρόνον
αποδειχθή ως µη αναγκαία, δι’ ον σκοπόν απεκτήθησαν.
Εν η περιπτώσει δεν ήθελον καταβληθή οφειλόµενα τέλη ή δικαιώµατα,
πληρωτέα δυνάµει του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει τούτου γενοµένων
Κανονισµών, ο Πρόεδρος δύναται να διαβιβάση εις τον ∆ιευθυντήν του
Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων πιστοποιητικόν φέρον την υπογραφήν αυτού
και αναγράφον τα ονόµατα των προσώπων, άτινα οφείλουσι ταύτα, ως
ειδικώτερον καθορίζεται εν αυτώ. ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Εσωτερικών
Προσόδων, άµα ως λάβη το τοιούτον πιστοποιητικόν θέλει προχωρήσει εις την
είσπραξιν και αναζήτησιν των τοιούτων τελών και δικαιωµάτων, ως εάν
επρόκειτο περί φόρων οφειλοµένων δυνάµει των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε
εν ισχύϊ Νόµου, αφορώντος εις την είσπραξιν και αναζήτησιν φόρων.
42Α. Το Συµβούλιον απαλλάττεται :
(α )

οιωνδήποτε τελών χαρτοσήµων καταβλητέων δυνάµει της εκάστοτε
ισχυούσης περί χαρτοσήµων νοµοθεσίας. και
(β )

της πληρωµής οιουδήποτε φόρου ή τέλους καταβλητέου δυνάµει της
εκάστοτε ισχυούσης περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως
Νοµοθεσίας επί τη εγγραφή ή τη χορηγήσει αδείας κυκλοφορίας εις οιονδήποτε
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µηχανοκίνητον όχηµα ανήκον εις το Συµβούλιον.
Ο Πρόεδρος δύναται κατά πάντα χρόνον, δι’ εγγράφου φέροντας την
υπογραφήν αυτού, να µεταβίβάση εις οιονδήποτε πρόσωπον πάσας ή τινας των
εξουσιών και καθηκόντων, δι’ ωv περιβέβληται δυνάµει των διατάξεων του
παρόντος Νόµου.

Εξουσία προς
µεταβίβασιν
καθηκόντων και
Εξουσιών.

43.

Εξουσία του
Υπουργού προς
παρέµβασιν.

44.—(1)

450067460

Εάν κατόπιν παραστάσεων γενοµένων τω Υπουργώ ή εάν άλλως πως
ούτος ήθελε κρίνει ότι το Συµβούλιον παρέλειψε να ενασκήση τας
παραχωρηθείσας αυτώ εξουσίας, εις περιπτώσεις καθ’ εις ώφειλε να ενασκήση
ταύτας, ο Υπουργός δύναται είτε—
(α) να εκδώση διάταγµα, δι’ ου το Συµβούλιον εντέλλεται όπως ενασκήση τας ως
είρηται εξουσίας καθ’ ον τρόπον και εντός τοιαύτης προθεσµίας, ως ήθελεν
εκάστοτε καθορισθή εν τω τοιούτω διατάγµατι. είτε
(β) να εκδώση διάταγµα, δι’ ου η άσκησις των τοιούτων εξουσιών θέλει περιέλθει
εις αυτόν.

Παν µέλος του Συµβουλίου, όπερ, επί τη λήξει της προθεσµίας της
καθορισθείσης διά διατάγµατος εκδοθέντος δυνάµει της παραγράφου (α) του
εδαφίου (1), παραλείπει να συµµορφωθή προς το τοιούτο διάταγµα, λογίζεται
εγκαταλείψαν την θέσιν αυτού παρά τω Συµβουλίω.

(2)

Αδικήµατα.

45.—(1) Πάς όστις—
(α )

αφαιρεί το κάλυµµα προβαίνει εις την σύνδεσιν ή διάνοιξιν ή χρησιµοποιεί,
αλλοιοί ή παρενοχλεί οιανδήποτε δηµοσίαν υπόνοµον, υπόνοµον οικοδοµής,
οχετόν οικοδοµής ή εξαρτήµατα τούτων ή προκαλεί ή επιτρέπει ή ανέχεται
οιανδήποτε των άνω ενεργειών, άνευ επί τούτω προηγουµένης αδείας του
Συµβουλίου.
(β )

συνδέει, προκαλεί, επιτρέπει ή ανέχεται την σύνδεσιν οιασδήποτε ιδιωτικής
υπονόµου ή ετέρας εγκαταστάσεως ή διευθετήσεως προοριζοµένης ή
χρησιµοποιουµένης διά την διάθεσιν των λυµάτων οικοδοµής, µετά δηµοσίας
υπονόµου οικοδοµής ή δηµοσίας υπονόµου, άνευ επί τούτω προηγουµένης αδείας
του Συµβουλίου ή παραβαίνει οιονδήποτε των επισυναφθέντων τη τοιαύτη αδεία
όρων.
(γ) διοχετεύει προκαλεί, επιτρέπει ή ανέχεται την διοχέτευσιν λυµάτων,
βιοµηχανικών απορριµµατικών υγρών ή ετέρων µιασµένων υδάτων εις
οιονδήποτε φυσικόν στόµιον εκροής ή οχετόν οµβρίων εντός της περιοχής, άνευ
της προηγουµένης επί τούτω εγκρίσεως του Συµβουλίου.

(δ )

διοχετεύει, προκαλεί, επιτρέπει ή ανέχεται την διοχέτευσιν οιωνδήποτε
οµβρίων ή υπογείων υδάτων, των εκ στεγών απορρεόντων τοιούτων, υπογείων
υδάτων αποστραγγίσεως, υδάτων ψύξεως ή ουχί µιασµένων βιοµηχανικών
υδάτων εντός υπονόµου λυµάτων,
είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται εις φυλάκισιν µέχρις έξ µηνών ή εις
χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας διακοσίας λίρας ή εις αµφοτέρας τας
ποινάς της φυλακίσεως και της χρηµατικής τοιαύτης.
∆ι’ έκαστον των δυνάµει του εδαφίου (1) διαπραττοµένων αδικηµάτων τα
ακόλουθα πρόσωπα λογίζονται ως συνεργήσαντα εις την διάπραξίν του, δύνανται
δε να προσαχθώσιν εις δίκην και τιµωρηθώσιν αναλόγως :

(2)

(i) ο φυσικός αυτουργός της συνιστώσης το αδίκηµα πράξεως ή παραλείψεως.
(ii) πας όστις πράττει τι ή παραλείπει να πράξη τι επί τω τέλει όπως δυνηθή
έτερον πρόσωπον να διαπράξη το αδίκηµα ή επί τω τέλει όπως βοηθήση έτερον
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εις την διάπραξιν τού αδικήµατος.
(iii) πας όστις προάγει, βοηθεί ή υποκινεί έτερον εις την διάπραξιν του
αδικήµατος.
(iv) πας όστις προκαλεί ή παρακινεί ή πειράται να πείση έτερον πρόσωπον εις την
διάπραξιν του αδικήµατος.
(v) πας όστις πράττει τι προπαρασκευαστικόν της διαπράξεως του αδικήµατος.
(3) Το δικαστήριον, όπερ εκδικάζει αδίκηµα δυνάµει του παρόντος άρθρου ή του
άρθρου 33, δύναται να διατάξη την κατεδάφισιν ή µετακίνησιν παντός έργου

κατασκευασθέντος ή γενοµένου κατά παράβασιν του παρόντος άρθρου ή του
άρθρου 33, εντός της εν τω δικαστικώ διατάγµατι καθοριζοµένης προθεσµίας, εν
ουδεµιά όµως περιπτώσει πέραν του µηνός από της εκδόσεως του τοιούτου
διατάγµατος εκτός εφ’ όσον εν τω µεταξύ ήθελε ληφθή επί τούτω άδεια ή
έγκρισις του Συµβουλίου.
Εάν το πρόσωπον, καθ’ ου εξεδόθη διάταγµα δυνάµει του παρόντος άρθρου,
παραλείψη ή αµελήση να συµµορφωθή προς τούτο εντός της εν τω διατάγµατι
καθοριζοµένης προθεσµίας, το Συµβούλιον δύναται κατά νόµον να εκτελέση το
διάταγµα, άπασαι δε αι προς τούτο διενεργούµεναι δαπάναι βαρύνουσι το
πρόσωπον, καθ’ ου εξεδόθη το διάταγµα, λογίζονται δε ως ποινή εν τη εννοία του
περί Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου, η δε πληρωµή τούτων δύναται να επιβληθή
αναλόγως.

(4)

(5) Το πρόσωπον, καθ’ ου εξεδόθη διάταγµα δυνάµει του παρόντος άρθρου, όπερ
παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθή προς τούτο, ανεξαρτήτως εάν το
Συµβούλιον επροχώρησεν ή προέβη εις την εκτέλεσιν αυτού, είναι ένοχον

αδικήµατος και υπόκειται εις φυλάκισιν µέχρις έξ µηνών ή εις χρηµατικήν ποινήν
µη υπερβαίνουσαν τας διακοσίας λίρας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς της
φυλακίσεως και της χρηµατικής τοιαύτης.

9 του 84(Ι) του
2001.

Το ∆ικαστήριο το οποίο εκδικάζει κατηγορία η οποία προσήφθη εναντίον
προσώπου για αδίκηµα που έχει διαπραχθεί κατά παράβαση του παρόντος Νόµου
ή οποιωνδήποτε κανονισµών έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε αυτόν µπορεί µε
µονοµερή (ex parte) αίτηση να διατάξει το πρόσωπο αυτό να τελέσει ή να
αποφύγει την τέλεση οποιασδήποτε πράξης ή ενέργειας µέσα σε χρονικό
διάστηµα που το ∆ικαστήριο θα κρίνει υπό τις περιστάσεις αναγκαίο, ώστε να
εξασφαλισθεί η λειτουργία και η συντήρηση κατάλληλων συστηµάτων
αποχέτευσης λυµάτων και συστηµάτων αποχέτευσης οµβρίων υδάτων µέχρι την
τελική εκδίκαση της υπόθεσης για την οποία προσήφθη η κατηγορία:
(6)

Νοείται ότι η έκδοση τέτοιου διατάγµατος διέπεται από τις διατάξεις του περί
Πολιτικής ∆ικονοµίας Νόµου, του περί ∆ικαστηρίων Νόµου και των
∆ιαδικαστικών Κανονισµών που εκάστοτε ισχύουν.
Πας όστις παραβαίνει οιανδήποτε διάταξιν του παρόντος Νόµου, δι’ ην
ουδεµία ποινή προβλέπεται εν τω παρόντι Νόµω, είναι ένοχος αδικήµατος και,
κατόπιν συνοπτικής διαδικασίας, δύναται να καταδικασθή εις φυλάχισιν µέχρις
έξ µηνών ή εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας διακοσίας λίρας ή εις
αµφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηµατικής τοιαύτης.

Αδικήµατα µη
άλλως
προνοούµενα εν τω
παρόντι Νόµω.

46.

Παρακώλυσις
υπαλλήλων ή
εργατών του
Συµβουλίου εν τη
ενασκήσει των
καθηκόντων των.

47.

10 του 84(Ι) του
2001.

Απόφαση

Πας όστις παρακωλύει οιονδήποτε υπάλληλον ή εργάτην του Συµβουλίου εν
τη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει τούτου
γενοµένων Κανονισµών, είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται εις φυλάκισιν
µέχρις έξ µηνών ή εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας διακοσίας λίρας
ή εις αµφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηµατικής τοιαύτης.
47Α.—(1)

Αν το ∆ικαστήριο ενώπιον του οποίου προσάγεται οποιοδήποτε
πρόσωπο για τη διάπραξη αδικήµατος κατά παράβαση του παρόντος Νόµου ή
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∆ικαστηρίου για
καταβολή
δικαιωµάτων και
τελών.

οποιωνδήποτε κανονισµών έχουν εκδοθεί δυνάµει αυτού βρει το πρόσωπο αυτό
ένοχο, µπορεί, επιπρόσθετα µε την ποινή την οποία κρίνει ότι αρµόζει να
επιβάλει στο πρόσωπο αυτό και επιπρόσθετα µε τα δικαστικά έξοδα, να το
διατάξει να καταβάλει όλα τα δικαιώµατα και τέλη τα οποία έχουν σχέση µε την
κατηγορία και τα οποία το πρόσωπο όφειλε να καταβάλει, αλλά παρέλειψε ή
αρνήθηκε ή αµέλησε να καταβάλει.
Όλα τα δικαιώµατα και τέλη τα οποία το ∆ικαστήριο διατάζει να
καταβάλλονται, δυνάµει του εδαφίου (1), µπορούν να εισπράττονται ως
χρηµατικές ποινές.

(2)

Πρόστιµα, κ.λ.π.,
καταβάλλονται τω
Ταµείω του
Συµβουλίου.
Κανονισµοί.

48. Άπαντα τα πρόστιµα, τέλη, χρηµατικαί ποιναί και δαπάναι, αι εισπραττόµεναι

δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει τούτου γενοµένων
Κανονισµών καταβάλλονται τω Ταµείω του Συµβουλίου.
Τη εγκρίσει του Υπουργικού Συµβουλίου, το Συµβούλιον δύναται
εκάστοτε να προβαίνη εις την έκδοσιν, τροποποίησιν και ανάκλησιν
Κανονισµών, δηµοσιευοµένων εν τη επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας, δι’
άπαντας ή τινας των ακολούθων σκοπών, των Κανονισµών δι’ ων—
49.—(1)

(α) θέλει καταστή εφικτή ή ευχερεστέρα η υπό του Συµβουλίου ενάσκησις
οιωνδήποτε των καθηκόντων, άτινα παρεχωρήθησαν αυτώ δυνάµει των άρθρων
12, 13 και 14 του παρόντος Νόµου και προνοηθή η πληρωµή των συναφών προς
ταύτα τελών, δικαιωµάτων και µισθωµάτων.
(β )

θέλει καταστή εφικτή ή ευχερεστέρα η υπό του Συµβουλίου εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 30 και προνοηθή η καταβολή των συναφών τελών και
δικαιωµάτων.

(γ )

ρυθµίζεται και ελέγχεται η κατασκευή και λειτουργία συστηµάτων
αποχετεύσεως λυµάτων και οµβρίων υδάτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας
λυµάτων, ιδία δε η τοποθέτησις υπονόµων και οχετών·
(δ) ρυθµίζεται και ελέγχεται η κατασκευή και λειτουργία ιδιωτικών υπονόµων
και οχετων, ως και η σύνδεσις και αποσύνδεσις τούτων από τα συστήµατα
αποχετεύσεως λυµάτων και οµβρίων υδάτων.
(ε) καθορίζονται η θέσις, το µέγεθος, η φύσις, τα υλικά, η ισχύς και η κατασκευή,
ως και ο τρόπος διευθετήσεως, συνδέσεως και αποσυνδέσεως των υγειονοµικών
εγκαταστάσεων, ειδών υγιεινής, υπονόµων, οχετών και ετέρων
χρησιµοποιουµένων εξαρτηµάτων, ως και των παγίδων κατακρατήσεως ελαίου,
γράσου, λίπους και άµµου και προνοείται ο έλεγχος, η επιθεώρησις και δοκιµή
των τοιούτων υγειονοµικών εγκαταστάσεων, ειδών υγιεινής, υπονόµων, οχετών ή
ετέρων εξαpτηµάτων.
(στ) ρυθµίζεται, ελέγχεται και απαγορεύεται η διοχέτευσις οµβρίων υδάτων,
υπογείων υδάτων, των εκ στεγών προερχοµένων τοιούτων, των υπογείων υδάτων
αποστραγγίσεως, υδάτων ψύξεως ή ουχί µιασµένων βιοµηχανικών υδάτων εξ
οιασδήποτε οικοδοµής.

(ζ )

ρυθµίζεται, ελέγχεται και απαγορεύεται η διοχέτευσις εντός οιασδήποτε
υπονόµου ή οχετού, λυµάτων, βιοµηχανικών απορριµµατικών υγρών ή ετέρων
µιασµένων υδάτων, πάσης φύσεως υγρών ή ουσιών και η διάθεσις απορριµµάτων
και καταλλήλως τεµαχισµένων απορριµµάτων.
(η)—(i) καθορίζονται το διάστηµα ή διαστήµατα της ηµέρας, καθ’ α επιτρέπεται
η διοχέτευσις βιοµηχανικών απορριµµατικών υγρών εξ οιουδήποτε υποστατικού
εντός της δηµοσίας υπονόµου οικοδοµής ή δηµοσίας τοιαύτης.

αποκλείονται εκ των βιοµηχανικών απορριµµατικών υγρών άπαντα τα ύδατα
ψύξεως αποστακτήρων.

(ii)
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προνοείται ότι, πριν ή οιαδήποτε βιοµηχανικά απορριµµατικά υγρά
εισέλθωσιν εις δηµοσίαν υπόνοµον οικοδοµής ή εις δηµοσίαν τοιαύτην, θα
αφαιρώνται εξ αυτών άπαντα τα εις τους Κανονισµούς καθωρισµένα συστατικά
των, άτινα, είτε µεµονωµένως, είτε εν συνδυασµώ µεθ’ ετέρων ουσιών, µεθ’ ων
δύνανται ταύτα να έλθωσιν εις επαφήν διερχόµενα µέσω των υπονόµων,
δυνατόν—

(iii)

(αα) να παραβλάψωσιν ή παρακωλύσωσι την λειτουργίαν των τοιούτων
υπονόµων ή να καταστήσωσιν ιδιαιτέρως δυσχερή ή δαπανηράν την
επεξεργασίαν ή την διάθεσιν των εκ των τοιούτων υπονόµων προερχοµένων
λυµάτων. ή
(ββ) να παρενοχλήσωσιν
δι’ αρδευτικούς σκοπούς.

ή επηρεάσωσι την χρήσιν του επεξεργασµένου ύδατος

(iv) καθορίζεται η µεγίστη ποσότης λυµάτων ή βιοµηχανικών απορριµµατικών
υγρών, ήτις δύναται, άνευ της συναινέσεως του Συµβουλίου, να διοχετευθή εξ
οιουδήποτε υποστατικού εντός της δηµοσίας υπονόµου οικοδοµής ή εντός
δηµοσίας τοιαύτης, καθ’ εκάστην ηµέραν ως και η µεγίστη κατά µονάδα χρόνου
ποσότης λυµάτων ή βιοµηχανικών απορριµµατικών υγρών, ήτις δύναται, άνευ
της τοιαύτης συναινέσεως, να διοχετευθή εξ οιουδήποτε υποστατικού εντός της
δηµοσίας υπονόµου οικοδοµής ή εντός δηµοσίας τοιαύτης.

ρυθµίζεται η θερµοκρασία των λυµάτων ή βιοµηχανικών απορριµµατικών
υγρών κατά τον χρόνον της διοχετεύσεώς των εντός των δηµοσίων υπονόµων
οικοδοµής ή την δηµοσίαν τοιαύτην και διασφαλίζεται, εν τω µέτρω του δυνατού,
ότι τα τοιαύτα λύµατα, ή βιοµηχανικά απορριµµατικά υγρά, κατά την διοχέτευσίν
των, θα είναι χηµικώς ουδέτερα, ήτοι ούτε όξινα ούτε βασικά.

(v)

(θ) προνοείται η κατασκευή και συντήρησις θαλαµίσκου ελέγχου ή
ανθρωποθυρίδος, ίνα ούτως κατά πάντα χρόνον διενεργήται ευχερώς
δειγµατοληψία και ανάλυσις πάντων των εισερχοµένων εκ του υποστατικού εις
τας δηµοσίας υπονόµους οικοδοµής ή τας δηµοσίας υπονόµους.
(ι )

προνοείται η εγκατάστασις και συντήρησις των αναγκαίων µετρητών διά την
µέτρησιν του όγκου των λυµάτων ή βιοµηχανικών απορριµµατικών υγρών, των
διοχετευοµένων εκ του υποστατικού εις τινα δηµοσίαν υπόνοµον και η εξέλεγξις
των τοιούτων µετρητών.

(ια)

καθορίζόνται τα τέλη ή δικαιώµατα, τα πληρωτέα σχετικώς προς την
προµήθειαν ή πώλησιν ύδατος, υποστάντος επεξεργασίαν εις τας εγκαταστάσεις
επεξεργασίας λυµάτων, ως και ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής των τοιούτων
τελών δικαιωµάτων.
(ιβ) ρυθµίζεται και ελέγχεται η χορήγησις ή έκδοσις αδειών, άτινας το
Συµβούλιον κέκτηται εξουσίαν δυνάµει του παρόντος Νόµου να χορηγή ή εκδίδη
και καθορίζονται τα πληρωτέα διά τοιαύτας αδείας τέλη.

5(α) του 108(Ι) του
2004.

(ιγ)

καθορίζονται οι εξουσίες και τα καθήκοντα οποιουδήποτε φορέα που
ιδρύεται µε βάση το εδάφιο (5) (γ) του άρθρου 3·

5(β) του 108(Ι) του
2004.

(ιδ)

325010657

καθορίζεται παν ό,τι δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου χρήζει ή
είναι δεκτικόν καθορισµού.
(ιε)

γενικώς προνοείται παν ό,τι δύναται διά Κανονισµών να προνοηθή δυνάµει
του παρόντος Νόµου.

4 του 148(Ι) του
2007.

(ιστ) τυγχάνουν καλλιτέρας εφαρµογής αι διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(2)

Οι δυνάµει του εδαφίου (1) γενόµενοι Κανονισµοί δύνανται να προβλέψωσι
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διά πάσαν παράβασιν αυτών, ποινήν φυλακίσεως µέχρις έξ µηνών ή χρηµατικήν
τοιαύτην µη υπερβαίνουσαν τας διακόσιας λίρας ή αµφότερας τας ποινάς της
φυλακίσεως και της χρηµατικής τοιαύτης.
Συµβιβασµός
αδικηµάτων.

7 του 24 του 1972.
11 του 84(Ι) του
2001.

Ο Πρόεδρος κέκτηται διακριτικήν εξουσίαν όπως συµβιβάζη οιονδήποτε
αδίκηµα διαπραχθέν κατά παράβασιν των διατάξεων των δυνάµει του παρόντος
Νόµου γενοµένων Κανονισµών, αποδεχόµενος την πληρωµήν χρηµατικού ποσού
µη υπερβαίνοντος την ανωτάτην χρηµατικήν ποινήν, την προβλεποµένην εν
εδαφίω (2) του άρθρου 49, παρά παντός προσώπου διαπράξαντος τοιούτον
αδίκηµα ή δι’ ο υπάρχει εύλογος υποψία ότι διέπραξε τοιούτον αδίκηµα, παν δε
ούτω εισπραττόµενον ποσόν καταβάλλεται τω Ταµείω του Συµβουλίου.
50.

7. Η ισχύς του παρόντος Νόµου άρχεται από της 8ης Ιανουαρίου 1971.

Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο παρών
Νόµος τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
11. —(1)

Το άρθρο 5 του παρόντος Νόµου λογίζεται ότι άρχισε να ισχύει στις 14
Φεβρουαρίου 1984.

(2)

6 του 108(Ι) του 2004.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Άρθρα 3 και 12
Απαιτήσεις για συστήµατα αποχετεύσεως λυµάτων
1. Τα συστήµατα αποχετεύσεως λυµάτων πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις
απαιτήσεις της επεξεργασίας των λυµάτων, όπως αυτές καθορίζονται µε βάση τις
διατάξεις του παρόντος ή οποιαδήποτε άλλου νόµου ή κανονισµού.
2. Ο σχεδιασµός, η κατασκευή και η συντήρηση των συστηµάτων αποχετεύσεως
λυµάτων, πρέπει να διενεργείται σύµφωνα µε τις καλύτερες τεχνικές γνώσεις, που
δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος, ιδίως όσον αφορά (α) Τον όγκο και τα χαρακτηριστικά των λυµάτων·
(β) την πρόληψη διαρροών· και
(γ) τον περιορισµό της ρύπανσης των νερών υποδοχής λόγω υπερχειλίσεων από
νεροποντές.
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