
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



I l l 

θρου 19 του περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου Κεφ. 342 ώς 
ούτος έτροποποιήθη δια του Νόμου 130/68 , δια του τταρόντος εκδίδει 
τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οί Κανονισμοί ούτοι θά άναφέρωνται ώς οί περί 'Αρδεύσεως Κανο
νισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος Κατωκοτπάς «Γραμμή». 

2. Οΐ ττερι 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Κανονισμοί τοΰ 'Αρδευ
τικού Τμήματος «Άργάκι Ά ρ . 1» του 1967, οί δημοσιευθέντες εις το 
Τρίτον Παράρτημα της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας της 16ης 
'Ιουνίου 1967, ύττ' αριθμόν γνωστοποιήσεως 4 9 6 — 

(α) θεωρούνται ώς Κανονισμοί εκδοθέντες υπό της Επιτροπείας 
τοΰ 'Αρδευτικού Τμήματος τοΰ χωρίου Κατώκοπιά «Γραμμή»

(β) θά έφαρμόζωνται εις το χωρίον Κατώκοπιά : 

ΝοεΤται δτι αϊ λέξεις «Άργάκι» και «Άργάκι Ά ρ . 1» οπου
δήποτε αύται απαντώνται θ' αντικαθίστανται δια τών λέξεων 
«Κατώκοπιά» και «Κατώκοπιά «Γραμμή» αντιστοίχως

( γ ) αί ήμερομηνίαι αί άναφερόμεναι εις την παράγραφον 3, δέον 
δπως αντικατασταθούν διά τών ημερομηνιών «26ην Νοεμβρίου 
1970» και «πρώτης εβδομάδος τοΰ μηνός Νοεμβρίου» άντι
στοίχως 

(δ) οι αριθμοί και αί ήμερομηνίαι αί άναφερόμεναι εις τάς παρα
γράφους 4 (3 ) , 7, 8, 11 και 14 (1) δέον δπως αντικατα
σταθούν διά τών αριθμών και ημερομηνιών «1%», «1ης Απρι 
λίου», «31ης Ιανουαρίου», «Μάρτιον» και «1ης Μαρτίου» 
αντιστοίχως, και 

(ε) το δικαίωμα δπερ αναφέρεται είς την παράγραφον 5 δέον 
δπως άντικατασταθή διά τοΰ άριθμοΰ £25.  και £10. αντι
στοίχως. 

(Υ.Ε. 129/70.) 

Αριθμός 118 

Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130/68) 

Κανονισμοί γενόμενοι υπό της Επιτροπε ίας τοΰ Άρδευτικοΰ 
Τμήμρττος Κατωκοπιάς «Πράντοι». 

Ή 'Επιτροπεία τοΰ Άρδευτικοΰ Τμήματος Κατωκοπιάς «Πράντοι» 
ενασκούσα τάς εξουσίας τάς χορηγούμένας είς αυτήν δυνάμει τοΰ άρ
θρου 19 τοΰ περί Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου Κεφ. 342 
ώς ούτος έτροποποιήθη διά τοΰ Νόμου 130/68 , διά τοΰ παρόντος εκδίδει 
τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι Κανονισμοί ούτοι θά άναφέρωνται ώς οί περί Αρδεύσεως Κανο
νισμοί τοΰ Άρδευτικοΰ Τμήματος Κατωκοπιάς «Πράντοι». 

2. Οί περί Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Κανονισμοί τοΰ 'Αρδευ
τικού Τμήματος «Άργάκι Ά ρ . 1» τοΰ 1967, οι δημοσιευθέντες είς το 
Τρίτον Παράρτημα της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας της 16ης 
'Ιουνίου 1967, υπ ' αριθμόν γνωστοποιήσεως 4 9 6 — 

(α) θεωροΰνται ώς Κανονισμοί εκδοθέντες υπό της Επιτροπείας 
τοΰ Άρδευτικοΰ Τμήματος τοΰ χωρίου Κατώκοπιά «Πράντοι»

(β) θά έφαρμόζωνται είς το χωρίον Κατώκοπιά : 


