ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
Σχέδιο Δημοσίευσης με βάση τον Περί των Ανοικτών Δεδομένων της Περαιτέρω Χρήσης Εγγράφων και Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και Συναφών
Θεμάτων Νόμος του 2021 (Ν.143(Ι)/2021)
Κατηγορίες πληροφοριών οι οποίες δημοσιεύονται
Α/Α

2

Περιγραφή
Εγκαθίδρυση Συμβουλίου, σκοπός, αρμοδιότητες, Μέλη
Διοικητικού Συμβουλίου και ποιες περιοχές
περιλαμβάνονται στα όρια του
Eνημερωτικά φυλλάδια/Περιοδικά και Εκθέσεις

3

Διάφορες Ανακοινώσεις

4

Οικονομικές καταστάσεις και Προϋπολογισμοί για κάθε
έτος
Ενημέρωση όσον αφορά την επιβολή και πληρωμή τελών
και ελαφρύνσεις
Δείκτες Απόδοσης και Συγκριτικά Στοιχεία
Πληροφορίες για σύνδεση με το σύστημα, διαδικασία
σύνδεσης, πληροφορίες για έκδοση άδειας σύνδεσης και
διάφορες αιτήσεις και άδειες
Πληροφορίες για ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο λυμάτων
και λάσπης και Περιβαλλοντική Διαχείριση
Πολιτική Ασφάλειας και Υγείας και Ετήσιοι Στόχοι

1

5
6
7

8
9

Κατηγορία/Επικεφαλίδα
Εξυπηρέτηση/Γενικές
Πληροφορίες

Τρόπος παροχής /υποβολής πληροφοριών
Μέσω ιστοσελίδας Συμβουλίου
www.sbla.com.cy και FB Συμβουλίου

Εξυπηρέτηση/Γενικές
Πληροφορίες
Εξυπηρέτηση/Γενικές
Πληροφορίες
Οικονομικά Θέματα

Mέσω ιστοσελίδας

Οικονομικά Θέματα

Mέσω ιστοσελίδας, FB και μέσω ΜΜΕ

Οικονομικά Θέματα
Tεχνικά Θέματα

Μέσω ιστοσελίδας
Μέσω ιστοσελίδας και FB

Τεχνικά Θέματα

Μέσω ιστοσελίδας

Τεχνικά Θέματα

Μέσω ιστοσελίδας

Mέσω ιστοσελίδας, FB και μέσω ΜΜΕ
Μέσω ιστοσελίδας
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Α/Α
10
11
12

13
14

15
16
17

Περιγραφή
Έργα/Φάσεις τα οποία έχουν ολοκληρωθεί και
προγραμματιζόμενα έργα
Eνημέρωση για έργα Συμβουλίου που εντάσσονται στα
Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμε έργα
Ενημέρωση όσον αφορά Προσφορές – Προκήρυξη
προσφορών, υποβληθείσες προσφορές, κατακύρωση
προσφορών και απόφαση Ολομέλειας όσον αφορά την
κατακύρωση με βάση τη Νομοθεσία περί Σύναψης
Δημοσίων Συμβάσεων
Διάφορα Έντυπα
Σχετικά Διατάγματα Εγκαθίδρυσης του Συμβουλίου, Ο
περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμος και Κανονισμοί
και διάφορες άλλες Νομοθεσίες
Στοιχεία Επικοινωνίας με το Συμβούλιο
Eνημέρωση για Κενές θέσεις και αποτελέσματα
εξετάσεων. Ανάρτηση πληροφοριών και αιτήσεων
Γνωστοποιήσεις όσον αφορά τα αποχετευτικά τέλη και
τις συνδέσεις με το αποχετευτικό σύστημα

18

Γνωστοποιήσεις όσον αφορά Απαλλοτριώσεις/επιτάξεις

19

Πληροφορίες όσον αφορά γεωγραφική θέση υπόγειων
αγωγών

Κατηγορία/Επικεφαλίδα
Έργα

Τρόπος παροχής /υποβολής πληροφοριών
Μέσω ιστοσελίδας, ΜΜΕ και FB

Έργα/Αρχική σελίδα
Προσφορές

Έντυπα
Νομοθεσία

Επικοινωνία
Ανακοινώσεις

Μέσω ιστοσελίδας, ΜΜΕ και FB
Μέσω ιστοσελίδας

Μέσω ιστοσελίδας

Μέσω ιστοσελίδας
Μέσω ιστοσελίδας και FB
Μέσω ιστοσελίδας, ΜΜΕ και FB

Ανακοινώσεις/Γνωστοποιήσεις

Μέσω ιστοσελίδας, Επίσημης Εφημερίδας της
Δημοκρατίας και εφημερίδες καθημερινής
κυκλοφορίας
Ανακοινώσεις/Απαλλοτριώσεις Μέσω ιστοσελίδας και Επίσημης Εφημερίδας
και επιτάξεις
της Δημοκρατίας και εφημερίδες καθημερινής
κυκλοφορίας
Μέσω της πλατφόρμας INSPIRE,
(https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/) σε
συνεργασία με το Κτηματολόγιο και άλλες
υπηρεσίες
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Α/Α
20

Περιγραφή
Έντυπο για επιπρόσθετη σύνδεση

Κατηγορία/Επικεφαλίδα
Έντυπα

Τρόπος παροχής/υποβολής πληροφοριών
Το Έντυπο βρίσκεται αναρτημένο στην
ιστοσελίδα www.sbla.com.cy
Το Έντυπο/Αίτηση μπορεί να τυπωθεί μέσω
της ιστοσελίδας, να συμπληρωθεί και να
σταλεί ηλεκτρονικά, ή να συμπληρωθεί κατ’
ιδίαν στα γραφεία του ΣΑΛΑ. Η διαδικασία
διεκπεραιώνεται περίπου σε 1 εβδομάδα.
Το Έντυπο βρίσκεται αναρτημένο στην
ιστοσελίδα www.sbla.com.cy
Υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο
info@sbla.com.cy ή και με φαξ ή και κατ’ ιδίαν
στα γραφεία του ΣΑΛΑ

21

Έντυπο για αλλαγή προσωπικών στοιχείων

Έντυπα

22

Έντυπο για παραχώρηση ελάφρυνσης για αγροτικά
τεμάχια

Έντυπα

Το Έντυπο βρίσκεται αναρτημένο στην
ιστοσελίδα www.sbla.com.cy
Υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο
info@sbla.com.cy ή και με φάξ ή και κατ’ ιδίαν
στα γραφεία του ΣΑΛΑ

23

Έντυπο για παραχώρηση ελάφρυνσης για δυσπραγούντες
και συνταξιούχους

Έντυπα

Το Έντυπο βρίσκεται αναρτημένο στην
ιστοσελίδα www.sbla.com.cy
Υποβάλλεται
ηλεκτρονικά
στο
info@sbla.com.cy ή και με φάξ ή και κατ’ ιδίαν
στα γραφεία του ΣΑΛΑ

24

Αίτηση παραλαβής κατάστασης λογαριασμού μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Έντυπα / Ηλεκτρονική Αίτηση

Συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας www.sbla.com.cy ή υποβάλλεται
ηλεκτρονικά στο ebills@sbla.com.cy

25

Έντυπο - Υπεύθυνη Δήλωση - για εξόφληση των
αποχετευτικών τελών με δόσεις

Έντυπα

Το Έντυπο βρίσκεται αναρτημένο
ιστοσελίδα www.sbla.com.cy
Μόνο κατ’ ιδίαν στα Γραφεία του ΣΑΛΑ
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στην

Α/Α
26

Περιγραφή
Έντυπο άδειας έκδοσης σύνδεσης και έκδοση Πράσινης
Κάρτας

Κατηγορία
Έντυπα

Τρόπος παροχής /υποβολής πληροφοριών
με καταβολή τέλους
Το Έντυπο βρίσκεται αναρτημένο στην
ιστοσελίδα www.sbla.com.cy. Το έντυπο
υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ή συμπληρώνεται
κατ’ ιδίαν στα γραφεία του ΣΑΛA. Η
διαδικασία διεκπεραιώνεται περίπου σε 3
μήνες. Όταν είναι έτοιμο να επιθεωρηθεί το
υποστατικό, και αν είναι όλα εντάξει με βάση
τις οδηγίες και Κανονισμούς του Συμβουλίου,
εκδίδεται η πράσινη κάρτα και είτε δίδεται
επί τόπου στον ιδιοκτήτη είτε του
αποστέλλεται ταχυδρομικώς

ΣHMEIΩΣΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
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