
971 

(α) Δια περίοδον ενός μηνός, θά πληρώνεται δικαίωμα, το όποιον 
θα ορίζεται εις έκάστην περίπτωσιν υπό τοΰ Συμβουλίου, 
μη υπερβαίνον τάς £500. 

(β) Δια περίοδον μιας εβδομάδος, θά πληρώνεται δικαίωμα το 
όποιον θά ορίζεται εις έκάστην περίπτωσιν ύπό τοΰ Συμβουλίου, 
μη υπερβαίνον τάς £250. 

(γ) Διά μίαν και μόνον παράστασιν, κινηματογραφική ν παράστασιν, 
χορόν, ψυχαγωγίαν ή δημοσίαν συγκέντρωσιν, θά πληρώνεται 
δικαίωμα, το όποιον θά ορίζεται είς έκάστην περίπτωσιν υπό 
τοΰ Συμβουλίου μη υπερβαίνον τάς £50.—». 

8. Ό Κανονισμός 180 των βασικών Κανονισμών διά τοΰ παρόντος 
διαγράφεται καΐ αντικαθίσταται υπό τοΰ ακολούθου Κανονισμού : 

«180.—(Ι) Θά πληρώνεται καθ' εκαστον έτος ύπό τοΰ Ιδιοκτήτου 
οικήματος εντός της περιοχής βελτιώσεως το όποιον ενοικιάζεται 
ή παραχωρείται έπι μισθώσει, κατά τήν διάρκειαν τοΰ τοιούτου έτους 
ή οιουδήποτε μέρους τούτου, δικαίωμα το όποιον θά καθορίζεται 
ύπό τοΰ Συμβουλίου κατά το ύπό έξέτασιν έτος, μή υπερβαίνον το 5% 
(πέντε τοις εκατόν) τοΰ κατά το τοιούτον έτος είσπραχθησομένου 
ενοικίου. 

(2) Αί πρόνοιαι τοΰ παρόντος Κανονισμού δέν θά έφαρμόζωνται 
άναφορικώς προς οιονδήποτε οίκημα το όποιον ενοικιάζεται ή κατέχεται 
ύπό τοΰ ιδιοκτήτου καΐ χρησιμοποιείται ως ξενοδοχεϊον, οίκοτροφεΐον, 
ξενών ή πανδοχεΐον ή αποκλειστικώς διά γεωργικούς σκοπούς, 
κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους ή οιουδήποτε μέρους τούτου». 

9. Ή παράγραφος (!) τοΰ Κανονισμού 181 τών βασικών Κανονισμών 
διά τοΰ παρόντος διαγράφεται καΐ αντικαθίσταται ύπό της ακολούθου 
παραγράφου: 

«181.—(Ι) θ ά πληρώνεται καθ' εκαστον έτος ύπό τοΰ Ιδιοκτήτου 
οιουδήποτε οικήματος εντός της περιοχής βελτιώσεως το όποιον 
ενοικιάζεται ή παραχωρείται έπΐ μισθώσει και χρησιμοποιείται 
ώς ξενοδοχεϊον, οίκοτροφεΐον, ξενών ή πανδοχεΐον κατά τήν 
διάρκειαν τοΰ τοιούτου έτους ή οιουδήποτε μέρους τούτου, δικαίωμα 
το όποιον θά καθορίζεται ύπό τοΰ Συμβουλίου κατά το ύπό έξέτασιν 
έτος, μή υπερβαίνον το 5% (πέντε τοις εκατόν) τοΰ κατά το τοιούτον 
έτος είσπραχθησομένου ενοικίου». 

10.—(Ι) Ή παράγραφος (α) τοΰ Κανονισμού 221 τών βασικών Κανο
νισμών τροποποιείται διά της διαγραφής έξ αυτής τοΰ αριθμού £25 
(δευτέρα γραμμή) και της αντικαταστάσεως του διά τοΰ αριθμού £50. 

(2) Ή παράγραφος (β) τοΰ Κανονισμού 221 τών βασικών Κανονισμών 
τροποποιείται διά της διαγραφής έξ αυτής τοΰ άριθμοϋ £1 (δευτέρα 
γραμμή) και της αντικαταστάσεως του διά τοΰ αριθμού £2. 

Οί ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό τοΰ Υπουργού 'Εσωτερικών. 
(Υ.Ε. 132/59/2.) 

'Αριθμός 1015 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ( Ο Ι Κ Ι Α Κ Ο Ι 

ΣΚΟΠΟΙ ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό της Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας 
του χωρίου Ά γ ι α Νάπα δυνάμει του άρθρου 30. 

Ή 'Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας του χωρίου 'Αν ία Νάπα, ενα
σκούσα τάς εξουσίας τάς χορη

ν
'ουμένας είς αυτήν δυνάμει του άρθρου 
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'Επίσημος 
•Εφημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
10.9.1952 
10.6.1965. 

3 0 ( 1 ) και (2) ■ του περί Ύδατοπρομηθείας των Χωρίων (Οικιακοί 
Σκοπο ί ) Νόμου, δια του παρόντος εκδίδει τους ακολούθους Κανονι
σμούς : 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά αναφέρονται ώς οι περί Ύδατοπρο
μηθείας του χωρίου 'Αγ ία Νάπα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
1971 και θά άναγινώσκωνται όμου μετά των περί Ύδατοπρο μη θείας 
του χωρίου 'Αγ ία Νάπα Κανονισμών του 1952—1965 (έν τοΐς εφεξής 
αναφερομένων «οί βασικοί Κανονισμοί»), οί δε βασικοί Κανονισμοί 
όμου μετά των παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οί περί 
Ύδατοπρο μη θείας Α γ ί α ς Νάπας Κανονισμοί του 1952 εως 1971. 

2. Οί βασικοί Κανονισμοί διά του παρόντος τροποποιούνται διά 
της ένθέσεως ευθύς μετά τόν Κανονισμόν 5, του ακολούθου νέου Κα
νονισμού, άριθμουμένου ώς Κανονισμός 5Α. 

«5Α. Ή δαπάνη νέας εγκαταστάσεως θά βαρύνη εξ ολοκλήρου 
τόν ιδιοκτήτη ν». 

3. Ό Κανονισμός 10 τών βασικών Κανονισμών διά τοΰ παρόντος 
διαγράφεται και αντικαθίσταται διά του ακολούθου Κανονισμού : 

«10.—(α) Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε οικίας ή οικήμα
τος εφοδιασμένου με οίκιακόν ύδωρ θά καταβάλλη κατά τριμη
νίαν βάσει της καταναλισκομένης ποσότητος ύδατος, μετρούμενης 
δι' ύδρομετρητοΰ, τά δικαιώματα τά όποια θά όρίζ'η άπό καιρού 
εις καιρόν ή Επιτροπε ία Ύδατοπρομηθείας τη έγκρίσει τοΰ Έ π α ρ 
χου, ώς ακολούθως : 

(ί) Μέχρι ποσότητος 30 τόννων κατά τριμηνίαν, μέχρι £1.200 
μίλς. 

(ϋ) "Ανω τών 30 τόννων και ουχί πέραν τών 45 τόννων κατά τρι

μηνίαν. το άντίστοιχον δικαίωμα της παραγράφου (ί) και 
ποσόν μέχρι 50 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον τόννον. 

(iii) "Ανω τών 45 τόννων και ουχί πέραν τών 60 τόννων κατά τρι

μηνίαν, τά αντίστοιχα δικαιώματα τών παραγράφων (ΐ) και 
(ii) πλέον ποσόν μέχρις 75 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον 
τόννον. 

(iv) "Ανω τών 60 τόννων και ουχί πέραν τών 75 τόννων κατά τρι

μηνίαν, τά αντίστοιχα δικαιώματα τών π α ρ α γ ρ ά φ ω ν (i)„ (ii) 
και (iii) πλέον ποσόν μέχρις 100 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθε

τον τόννον. 
(ν) "Ανω τών 75 τόννων κατά τριμηνίαν, τά αντίστοιχα ποσά βάσει 

τών παραγράφων (i) (ii), (iii) και (iv) πλέον ποσό ν μέχρις 150 
μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον τόννον. 

(β) Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιουδήποτε ξενοδοχείου έφωδια

σμένου με οίκιακόν ύδωρ θά καταβάλλη . κατά τριμηνίαν βάσει της 
καταναλισκομένης ποσότητος ύδατος, μετρούμενης δι' ύδρομετρη

τοΰ, τά δικαιώματα τά όποΐα θά όρίζη άπό καιρού εις καιρόν ή 
'Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας τη έγκρίσει του Έ π α ρ χ ο υ , ώς ακο

λούθως : 
(ί) Μέχρι ποσότητος 300 τόννων κατά τριμηνίαν, μέχρι £18.000 

μίλς. 
(ii) "Ανω τών 300 τόννων και ουχί πέραν τών 900 κατά τριμηνίαν, 

το άντίστοιχον δικαίωμα τής παραγράφου (i) καί ποσόν μέ

χρις 110 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον τόννον. 
(iii) "Ανω τών 900 τόννων κατά τριμηνίαν, τά αντίστοιχα ποσά 

βάσει τών παραγράφων (ί) καί (ii) πλέον ποσόν μέχρις 150 
μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον τόννον. 


