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Δρα Κωνσταντΐνον Συμεωνίδην,: Ύπουργεΐον Υγείας, Μέλος 
Χαράλαμπον Καρακάνναν, Ύιτουργεΐον Γεωργίας και Φυσικών 

Πόρων, Μέλος 
Ά,νδρέαν Μιχαηλίδην j 
"Αγγελον Νικολάου Ι 'Αντιπροσώπους Εργοδοτών, Μέλη 
Εύέλθοντα Γεωργιάδην ) 
"Ομηρον Γεωργίου (Σ.Ε.Κ.) 
Άνδρέαν Πατέραν (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.) 
Χριστοφην Λασέτταν (Π.Ε.Ο.) 
Γιάννην Τριανταφυλλίδην (Ε.Κ.Α.) | 'Αντιπροσώπους 'Εργατών, 
Σάββαν Φωτίου (Π.Ε.Κ.) / Μέλη, 
Άντώνιον Παπαγεωργίου, Άνεξάρτητον Μέλος. 

Οι δυνάμει του ώς άνω εδαφίου (1) του άρθρου 61 γενόμενοι διο
ρισμοί τών ακολούθων προσώπων ώς μελών τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου, οι όποιοι έδημοσιεύθησαν έν τω Τρίτω Παραρτήματι της 
επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας υπό τους κατωτέρω αντιστοί
χως αναφερομένους 'Αριθμούς Γνωστοποιήσεων ανακαλούνται από 
της 11ης Φεβρουαρίου 1971. 

Χαρ. Καρακάννα ώς μέλους δυνάμει Γνωστοποιήσεως υπ' άρ. 535 
της 3ης 'Ιουλίου 1970 

Εύέλθοντος Γεωργιάδη ώς μέλους δυνάμει Γνωστοποιήσεως ύπ' 
άρ. 406 της 29ης Μαΐου 1970 

'Ανδρέου Μιχαηλίδη ώς μέλους δυνάμει Γνωστοποιήσεως ύπ' άρ. 
732 της 11ης Σεπτεμβρίου 1970. 

Έγένετο τη 6τ) Φεβρουαρίου 1971. 

'Αριθμός 116 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΩΝ (ΟΙΚΙΑΚΟΙ 

ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

Κανονισμοί εκδοθέντες υπό της 'Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας 
"Εμπας δυνάμει τών προνοιών τοΰ άρθρου 30. 

Ή 'Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας "Εμπας, ενασκούσα τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις αυτήν ύπό του άρθρου 30 του περί 
Ύδατοπρομηθείας Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) Νόμου, Κεφ. 349, εκ
δίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι Κανονισμοί οδτοι θά αναφέρονται ώς οι περί Ύδα
τοπρομηθείας "Εμπας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 1971 και θά 
άναγινώσκωνται όμοΰ μετά τών περί Ύδατοπρομηθείας του χωρίου 
"Εμπα Κανονισμών τοΰ 1962 (εφεξής αναφερομένων ώς «οι βασι
κοί Korv/ονισμοί») και οι βασικοί Κανονισμοί και οι παρόντες Κανο^ 
νίσμοί θά άναφέρωνται όμοΰ ώς οι περί Ύδατοπρομηθείας τοΰ χω
ρίου "Εμπα Κανονισμοί 1962 εως 1971. 

2. Ό Κανονισμός ύπ' άρ. 10 τών βασικών Κανονισμών διά του πα
ρόντος διοτ/ράφεται και αντικαθίσταται διά του ακολούθου Κανο
νισμού : 

Αντιπροσώπους Εργατών, 
Μέλη 



no 
«Κανονισμός 10.—(1) "Εκαστον πρόσωπον το όποιον δικαιούται 

εις προμήθειαν οικιακού ύδατος και ζητεΐ δπως μεταφερθή οιον
δήποτε οίκιακόν ύδωρ από τον κύριον σωλήνα εις το ϊδιωτικόν του 
οίκημα, οφείλει να κατάθεση αμέσως παρά τή Επιτροπή Ύδοαο
προμηθείας (α) ποσόν ϊσον προς τάς ύπολογιζομένας δαπανάς αϊ 
όποΐαι άπαιτώνται δια τήν έπισκευήν τών σωλήνων και τών δρό
μων δια τών οποίων θα γίνη ή τοιαύτη μεταφορά, (β) ποσόν όρι
ζόμενον εκάστοτε ύπό τής 'Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας δπερ 
εν ουδεμία περιπτώσει θα ύπερβαίνη τάς £5.500 και θά άντιπροσω
πεύη τήν άξιον του ύδρομετρητοΰ δστις θά παραχωρήται ύπό του 
Συμβουλίου και (y) ποσόν εκ £1 ώς δικαίωμα τής 'Επιτροπής 
Ύδατοπρομηθείας. 'Εάν το τοιούτον πρόσωπον παράλειψη νά 
πράξη οϋτω ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας δύναται νά άρνηθή 
τοιαύτην μεταφοράν οίκιακοΰ ύδατος. 

(2) Ό 'ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιουδήποτε ύποστοατικου ή τόπου 
έφοδιαζομένου δι ' οικιακού ύδατος θά πληρώνη δικαιώματα βάσει 
τής καταναλισκομένης ποσόσητος ύδατος μετρούμενης δι ' ύδρομε
τρητοΰ ώς θά καθορίζονται από καιροΰ εις καιρόν ύπό τής 'Επι
τροπής Ύδατοπρομη θείας, δεν θά υπερβαίνουν δμως τάς £4.000 μίλς 
κατά κυβικόν μέτρον. 

(3) 'Επιπροσθέτως τών έν τή παραγράφω (2) πληρωτέων δικαι
ωμάτων θά πληρώνεται ύπό του 'ιδιοκτήτου ή κατόχου ύποστοπι
κοΰ ή τόπου έφοδιαζομένου με οίκιακόν ύδωρ ένοίκιον έξ £0.600 
μίλς ετησίως δι ' εκαστον ύδρομετρητήν ό δε ύδρομετρητής θά παρα
μένη περιουσία τής 'Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας.» 

3. Ό Κοα/ονισμός 11 τών βασικών Κανονισμών διαγράφεται και 
αντικαθίσταται διά του ακολούθου Κανονισμού : 

«Κανονισμός 11.—(1) "OTOCV οιονδήποτε πρόσωπον δικαιούμενον 
εις προμήθειαν οίκιακοΰ ύδατος παραλείπη ή αμελή νά πληρώνη 
έν σχέσει προς τοΰτο* οιαδήποτε δικαιώματα orriva καθίστανται 
πληρωτέα ύπ' αύτοΰ βάσει τοΰ Κανονισμοΰ 10 (2) κα ι 10 (3) πέραν 
τών 15 ήμερων άπό τής ημέρας αποστολής εις αυτό ύπό τής Επι 
τροπής Ύδατοπρομηθείας σχετικού προς τοΰτο λογαριασμού ή 
ενεργή κατά παράβασιν τοΰ μέρους τούτου τών Κανονισμών θά 
είναι νόμιμον διά την Έπιτροπήν Ύδατοπρομηθείας νά δίδη οδηγί
ας δπως ή τοιαύτη προμήθεια οίκιακοΰ ύδατος εις το τοιούτον πρό
σωπον διακοπή άνευ ετέρας ειδοποιήσεως μέχρις δτου δλα τά δι
καιώματα τά αναφερόμενα έν σχέσει προς τοΰτο καΐ έπί πλέον 
ποσόν £1 ώς δικαιώματα έπανασυνδέσεως πληρωθούν ή μέχρις 
δτου ή τοιαύτη παράβασις παύση νά υφίσταται, αναλόγως τής περι
πτώσεως. 

(2) "Ολα τά δικαιώματα, αϊ αποζημιώσεις κα ι τά ενοίκια τά 
πληρωτέα δυνάμει του μέρους τούτου τών Κανονισμών θά πληρώ
νωνται εις οιονδήποτε πρόσωπον έξουσιοδοτημένον προς τοΰτο· ύπό 
τής Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας.». 

Οι ανωτέρω· Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό τοΰ Έπαρχου Πάφου. 
(Υ.Ε. 431/59.) 

'Αριθμός 117 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130/68) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό τής Επιτροπείας του 'Αρδευτικού 
Τμήματος Κατωκοπιάς «Γραμμή». 

Ή 'Επιτροπεία τοΰ 'Αρδευτικού Τμήματος Κατωκοπιάς «Γραμμή» 
ενασκούσα τάς εξουσίας τάς χορηγούμένας είς αυτήν δυνάμει του άρ


