ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
WATER BOARD OF LARNAKA
Α.Φ.Τ. 19400685

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / Contact Details
Α. Κοραή 12, 6010 Λάρνακα / 12, Korai Str., 6010 Larnaka
P.O.Box: 40211, 6302 Λάρνακα / Larnaka
Τηλ. / Tel :24200500 ,
Φαξ. / Fax. 24650005
E-mail: administra-on@lwb.org.cy
Web site: www.lwb.org.cy

Α.Μ. Φ.Π.Α. 90000056Q

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / INVOICE
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Postal Address

1

ΦΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ.
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 24
6042 ΛΑΡΝΑΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Property Address

Date

ΠΙΑΛΕ ΠΑΣΑ 212
Διαμ.: 504
6051ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Property Area

€256.36

3

Consump#on m3

Charge €/ m3

15
15
15
15
15
15
22

0.90
1.00

13.50
15.00

1.40
1.50
1.80
2.50
5.00

21.00
22.50
27.00
37.50
110.00
246.50

112

023456789123 4 5
12/04/17 - 12/07/ 6
Διατίμηση Α

7

56.36
1234567

8

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Property Number

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ
Charge Details

ΧΡΕΩΣΗ
Charge €

ΧΡΕΩΣΗ €/ m3.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Invoice Number
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Consump#on Period
ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ
Tariﬀ

4

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Invoice Breakdown

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Consump-on Charge Analysis (V.A.T. not included)
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3.

2

21/08/2017

9

€

VAT

VAT

%

€

€

246.50

5

12.33

##
258.83

Πάγιο / Fixed

10.50

5

0.53

##
11.03

Δικ. Συντήρησης / Mainten. fees
Αποχετευτικό / Sewerage
Πρόσ. Τέλος 10%
Surcharge

6.00
16.09
11.55

5
0
0

0.30
0.00
0.00

##
6.30
16.09
##
11.55
287.71

Κατανάλωση / Consumption

274.55

Χρέωση Περιόδου / Period Charges

13.16

10

ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΤΡΗΤΗ / Meter Reading
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ
Meter Number

9999999
7777777

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΕΝΔΕΙΞΗ
Previous Reading

ΝΕΑ ΕΝΔΕΙΞΗ

New Reading

ΟΛΙΚΟ ΟΦΕΙΛΗΣ / Amount Due

m3

377

478

101

0

11

11

15

ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ /Control Meter Difference
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΘ’ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ/Estimated Consumption

16 0
17 0

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ / Total Consumption

112

Η χρέωση κατανάλωσης περιλαμβάνει τέλος €5.60
(€0,05/m3) για το Κόστος Πόρου και Περιβάλλοντος.

11

Καθυστερήσεις - Προπληρωμές /Arrears - Prepayments

ΣΥΝΟΛΟ
Total

287.71*

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ / Last Date of Payment

The consumpKon charge includes a fee of €5.60 (€0,05/m3)
for the Environmental and Resource Cost.

24/08/2017 13

Εξόφληση μέσω τραπεζικής εντολής / Settlement via bank direct debit: 0000000000 14
120

112

19

100

75

80
60

56

58

62

3/2016

4/2016

1/2017

40

18

12

20
0

2/2017

3/2017

Η κατανάλωση σας για την
περίοδο 3/2017 είναι αυξημένη
κατά 74% σε σύγκριση με την
περίοδο 3/2016 και σε
σύγκριση με την προηγούμενη
περίοδο είναι αυξημένη κατά
49%.
Στατιστικά η μέση κατανάλωση
ανά άτομο είναι 11 m3/τρίμηνο.

* Μη ληξιπρόθεσμες δόσεις €256.36 δεν συμπεριλαμβ
20
* Pending Instalments €256.36 not yet due are not incl

21

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ - PLEASE READ OVERLEAF

22

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - WATER BOARD OF LARNAKA
ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - PAYMENT SLIP
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Invoice number

0234567890123 456 5

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΓΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Property Number

1234567

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Amount Due

8

12

287.71 *

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Consump-on Period

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Last Date of Payment

12/04/17 - 12/07/17 6

13

24/08/2017

1

Ταχυδρομική διεύθυνση όπου στέλλεται ο λογαριασμός.
6
Η διεύθυνση αυτή μπορεί να διαφέρει από τη διεύθυνση του υποστατικού, όταν το ζητήσει ο
καταναλωτής.

2

Διεύθυνση σημείου όπου είναι εγκατεστημένος ο μετρητής.

3

Υποδεικνύει τη ζώνη στην οποία βρίσκεται το υποστατικό, για σκοπούς τιμολόγησης και διαχείρισης του
δικτύου μας.

4

Ημερομηνία έκδοσης για σκοπούς δήλωσης ΦΠΑ.

5

Αριθμός αναφοράς
τιμολογίου, οοποίος
οποίοςχρησιμοποιείται
χρησιμοποιείταιγια
καιπληρωμές
για πληρωμή
τράπεζας ή στο
Αριθμός
αναφοράς τιμολογίου,ο
μέσωμέσω
διαδικτύου
διαδίκτυο.
(JCC
Smart, direct banking)

6

Το Συμβούλιο τιμολογεί ανά περίοδο 3 μηνών. Η καταγραφή της κατανάλωσης γίνεται κατά μέσο όρο
κάθε 92 ημέρες (+/- 5 ημέρες ανάλογα με τις αργίες και Σαββατοκύριακα).

7

Υποδεικνύει τη διατίμηση βάσει της οποίας χρεώνεται ο καταναλωτής. Υπάρχουν διαφορετικές
διατιμήσεις ανάλογα με την κατηγορία χρήσης και την κατανάλωση. Παρακαλούμε όπως δείτε το
μέρος που αναφέρεται στα Τέλη και Δικαιώματα, στην ιστοσελίδα μας, για το ποιά διατίμηση είναι η
καταλληλότερη για εσάς.

8

Μοναδικός αριθμός εγκατάστασης για κάθε υποστατικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς
εξυπηρέτησης από λειτουργούς του ΣΥΛ.

9

Ανάλυση χρέωσης της κατανάλωσης με βάση τις κλίμακες χρέωσης. Η χρέωση αυξάνεται με την αύξηση
της κατανάλωσης ανά 15 κ.μ. την τριμηνία. Το εύρος των κλιμάτων χρέωσης μειώνεται για περίοδο
σύνδεσης μικρότερης της τριμηνίας

10

Ανάλυση των χρεώσεων, που περιλαμβάνουν
• Το Πάγιο Τέλος το οποίο επιβάλλεται κάθε τρίμηνο για να καλυφθεί μέρος των λειτουργικών και
άλλων εξόδων του Συμβουλίου σύμφωνα και με την τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει το κράτος.
• Το Δικαίωμα Συντήρησης το οποίο επιβάλλεται κάθε τρίμηνο για να καλυφθούν τα έξοδα
συντήρησης του δικτύου διανομής νερού μέχρι και τον υδρομετρητή του καταναλωτή.
• Το Αποχετευτικό Τέλος το οποίο επιβάλλεται εκ μέρους του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας
(ΣΑΛ) με βάση την κατανάλωση νερού που γίνεται στο υποστατικό σας και του μοναδιαίου τέλους
που καθορίζεται από καιρό σε καιρό από το ΣΑΛ.
• Το Πρόσθετο Τέλος το οποίο επιβάλλεται όταν η εξόφληση του προηγούμενου τιμολογίου έγινε
μετά την τελευταία ημερομηνία πληρωμής.

11

Καθυστερήσεις ή Προπληρωμές έναντι προηγούμενων χρεώσεων. Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει
καθυστερημένες οφειλές οι οποίες, βάσει συμφωνίας αποπληρωμής με δόσεις, δεν έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες.

12

Ολικό ποσό πληρωτέο. Όταν εμφανίζεται «*» στο ολικό οφειλής, σημαίνει ότι δεν
συμπεριλαμβάνονται μη ληξιπρόθεσμες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή το ποσό μη ληξιπρόθεσμων
δόσεων εμφανίζεται στο κουτί με αριθμό αναφοράς 20.

13

Υποδεικνύει
Υποδεικνύει την
την τελευταία
τελευταία ημερομηνία
ημερομηνίαπληρωμής
πληρωμήςπου
πουέχει
έχειστη
στηδιάθεση
διάθεσητου
τουο οκαταναλωτής.Ωστόσο,
καταναλωτής. Εξόφληση
λογαριασμών
μέσω Τραπεζών
ή JCC μπορεί
να γίνει
εντόςμέχρι
15 ημερών
μετά την
ημερομηνία
αυτή, όμως
εξόφληση
λογαριασμών
μέσω διαδικτύου
μπορεί
να γίνει
και 75ημέρες
μετά
την ημερομηνία
αυτή,
το Συμβούλιο επιβάλλει πρόστιμο 10%, εάν η εξόφληση γίνει μετά την τελευταία ημερομηνία
όμως το Συμβούλιο δύναται να αποσυνδέσει την παροχή νερού και επίσης να επιβάλλει πρόστιμο 10%,
πληρωμής.
εάν η εξόφληση γίνει μετά την τελευταία ημερομηνία πληρωμής.

14

Εάν έχετε διευθετήσει αυτόματη πληρωμή του λογαριασμού σας μέσω τραπεζικής εντολής, το πεδίο
αυτό δείχνει την τράπεζα που συνεργάζεστε και τον αριθμό τραπεζικής εντολής για αυτόματη
πληρωμή του λογαριασμού σας.
Μπορείτε να δημιουργήσετε εντολή για να πληρώνεται ο λογαριασμός νερού σας αυτόματα προς
αποφυγή ταλαιπωρίας. Η διευθέτηση αυτή μπορεί να γίνει στα γραφεία του Συμβουλίου με τη
βοήθεια του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών, προσκομίζοντας στοιχεία του τραπεζικού σας
λογαριασμού και την ταυτότητα σας.

15

Στοιχεία κατανάλωσης των μετρητών που ήταν εγκατεστημένοι στο υποστατικό σας κατά την διάρκεια
της περιόδου κατανάλωσης.

16

Η διαφορά κεντρικού μετρητή είναι η διαφορά μεταξύ της ένδειξης του κεντρικού μετρητή και της
συνολικής κατανάλωσης που καταγράφεται από τους επιμέρους μετρητές των υποστατικών. Η
διαφορά αυτή κατανέμεται στους καταναλωτές με βάση την αναλογία των καταναλώσεων τους. Η
διαφορά αυτή προκύπτει από την ανακρίβεια των μετρητών, την κοινόχρηστη χρήση νερού από βρύσες
σε κήπους, πισίνα κλπ.

17

Καθ' υπολογισμό χρέωση γίνεται όταν δεν είναι δυνατή η καταγραφή του μετρητή ή όταν ο μετρητής
θεωρηθεί ότι έχει υποστεί βλάβη. Συνήθως γίνεται χρέωση με βάση την κατανάλωση της αντίστοιχης
περσινής περιόδου.

18

Το Κόστος Πόρου και Περιβάλλοντος είναι ενσωματωμένο στη συνολική σας χρέωση και για σκοπούς
ενημέρωσης γίνεται αναφορά στο ποσό αυτό που καταβάλλει το Συμβούλιο προς το Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

19

Γραφική παράσταση της κατανάλωσης της τρέχουσας περιόδου και των τελευταίων 4 προηγούμενων
περιόδων για σκοπούς σύγκρισης. Επίσης γίνεται αναφορά στην ποσοστιαία μεταβολή της
κατανάλωσης σας. Παρακαλούμε όπως μελετήσετε με προσοχή την παράσταση αυτή αφού μπορεί να
σας βοηθήσει να αντιληφθείτε πιθανές διαρροές από τις εγκαταστάσεις σας.

20

Μη ληξιπρόθεσμες δόσεις. Δείτε επίσης το σημείο (κουτί με αριθμό αναφοράς) 12.

21

Διάφορα σημαντικά μηνύματα από το Συμβούλιο προς εσάς.

22

Απόκομμα πληρωμής λογαριασμού που κρατούν οι τράπεζες μετά την πληρωμή.

