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:■ Αριθμός 221 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243) 

Διάταγμα δυνάμει τοΟ άρθρου 22 (α) (i) 

Ό Υπουργός Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου-
μένας εις αυτόν δυνάμει του άρθρου 22 (α) (i) του περί Χωρίων (Διοί-
κησις και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, διατάττει ως ακολούθως : 

1. Το Συμβούλιον Βελτιώσεως "Ασσιας (το όποιον εν τω παρόντι 
διάτάγματι αναφέρεται ώς «το Συμβούλιον») θά εχη δικαίωμα να 
δανεισθί] παρά τών Δανειστικών Επιτρόπων (οί όποιοι έν τω παρόντι 
"διάτάγματι αναφέρονται ώς «οί Δανεισταί») ποσόν μη υπερβαίνον 
τάς χιλίας λίρας (£1,000) εντόκως προς πέντε τοις έκοπόν (5%) ύπό 
τους ακολούθους δρους : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά άποπληρωθή ύπό του Συμ
βουλίου έίς τους Δανειστάς ε'ις πέντε (5) ϊσας. ετησίας 
δόσεις (συμπεριλαμβάνουσας το κεφάλαιον και τον τόκον)" 

(β) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή ύπό του Συμ
βουλίου διά την άνέγερσιν σφαγείου και κρεοπωλείου. 

2, Προς τον σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή του ποσού 
του δανείου το Συμβούλιον, ύπό την έπιφύλαξιν οιασδήποτε άλλης 
ύποθηκεύσεως, θά υποθήκευση εις τους δανειστάς δλα τά τέλη, ενοί
κια, διαπύλια ή δικαιώματα τά όποια επί του παρόντος και εντεύθεν 
είναι πληρωτέα προς το Συμβούλιον. 

Έγένετο έν Λευκωσία τή 29η Μαρτίου 1971 
(Υ.Ε. 905/59/2;) 

'Αριθμός 222 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ (ΟΙΚΙΑΚΟΙ 

ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

Κανονισμοί εκδοθέντες ύπό της Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας 
του χωρίου Τρουλλοι δυνάμει του άρθρου 30. 

Ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Τρουλλοι ('Επαρχία 
Λάρνακος), ενασκούσα τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις αυτήν 
δυνάμει του άρθρου 30 του περί Ύδατοπρομηθείας τών Χωρίων (Οικι
ακοί Σκοποί) Νόμου, διά του παρόντος εκδίδει τους ακολούθους 
Κανονισμούς : 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οί περί Ύδατοπρο Επίσημος 
μηθείάς του χωρίου Τρουλλοι (Τροποποιητικό!) Κανονισμοί του 1971 'ΕΦΐμερΐς 
και θά άνσΛ'ΐνώσκωνται όμοΰ μετά τών περί Ύδατοπρομηθείας τοΟ "αρώρτημα 
χωρίου Τρουλλοι Κανονισμών του 1965—1967 (έν τοις εφεξής άναφε ι.7.1965 
ρομένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί»), οί δε βασικοί Κανονισμοί όμου 11.5.1967. 
μετά τών παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οί περί Ύδατο
προμηθείας του χωρίου Τρουλλοι Κανονισμοί του 1965 εως 1971. 

2. Οί Κανονισμοί οί περιεχόμενοι εις το Μέρος Ι του κάτωθι Δελ
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τίου θά άντικαταστήσωσι τους αντιστοίχους βασικούς Κανονισμούς 
Ύδοττσπρο μη θείας του χωρίου Τρουλλοι. 

3. Οί έκ των βασικών Κανονισμών Ύδατοπρομηθείας περιεχόμενοι 
εις το Μέρος 11 του κάτωθι Δελτίου διαγράφονται. 

ΔΕΛΤΙΟΝ 
ΜΕΡΟΣ Ι. 

(Κανονισμός 2). 
(ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ) 

Κανονισμός 2. ΕΊς τους παρόντας Κανονισμούς, έκτος έάν το κεί
μενσν άλλως άπαιτή— 

«"Επαρχος» σημαίνει τον "Επαρχον της Επαρχίας Λάρνακος και 
περιλαμβάνει τό ν Βοηθόν Έπαρχον, της 'Επαρχίας αυτής' 

«Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας» σημαίνει την Έπιτροπείαν, Ύδα
τοπρομη θείας του χωρίου ΤροΟλλοι' 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Ύδατοπρομηθείας Χωρίων (Οικιακοί 
Σκοποί) Νόμον, ώς οδτος ήθελεν εκάστοτε τροποποιηθή' 

«Χωρίον» σημαίνει το χωρίον ΤροΟλλοι' 
«Ύδατοπρομήθεια» σημαίνει τά μέσα προμηθείας ύδατος δι' οικι

ακούς σκοπούς, τά όποια χρησιμοποιούνται ή κατασκευάζονται 
συμφώνως τω Νόμω εις το χωρίον Τρουλλοι και περιλαμβάνει δλα 
τά φρέατα, διατρήσεις, δεξαμενάς, ύδατοφράκτας, φράκτας ποτα
μίων υδάτων, στέρνας κιστέρνας, σήραγγας, νερολάκκους, αγω
γούς ύδατος, υδραγωγεία, μεγάλους υδραγωγούς σωλήνας, σωλή
νας, πηγάς,. νίεροδέτες, βαλβίδας, αντλίας, αύλακας, μηχανάς κάί 
άλλα κτίσματα ή μέσα χρησιμοποιούμενα ή κατασκευαζόμενα διά 
τή ν άποθήκευσιν, μεταφοράν, προμήθειαν, διανομή ν, καταμέτρησι,ν 
ή διακανονισμόν του ύδατος τής τοιαύτης ύδατοπρομηθείας' 

«ϋδωρ» σημαίνει το ύδωρ της 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας. 
Κανονισμός 10. Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε οικίας ή οίκή

μοπος έφοδιαζομένου δι' ύδατος θά πληρώνη φόρον, όριζόμενον εις 
έκάστην περίπτωσιν ύπό τής 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας, μή υπερ
βαίνοντα τάς δέκα λίρας κατ' έτος ή μέρος τούτου : Νοείται δτι ή 
'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας δύναται νά προβαίνη εις έγκαχάστασιν 
μετρητών ύδατος ή άλλων μέσων καταμετρήσεως του ύδατος δια τήν 
καταμέτρησιν του ύδατος το όποιον, παρέχεται εις οιανδήποτε οίκίαν 
ή οίκημα,, εις έκάστην δε περίπτωσιν ό φόρος δστις θά πληρώνηται 
ύπό του ιδιοκτήτου ή κατόχου τούτων θά όρίζηται ύπό τής Επιτρο
πής Ύδατοπρομηθείας. τή έγκρίσει του Έπαρχου, διά δημοσίας γνω
στοποιήσεως εντός του χωρίου, έν, ουδεμία όμως περιπτώσει θά ύπερ
βαίνη τά 500 μίλς κατά τόννον. 

Κανονισμός 12. Καθ' έκαστο^ έτος ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας 
θά όρίζη όμοιόμορφαν φόρον μη υπερβαίνοντα τάς £2 ό όποιος θά 
πληρώνηται ύφ' εκάστου οίκοδεσπότου του χωρίου ουχί βραδύτερον 
της 31ης Δεκεμβρίου του αύτόΰ έτους, διά τήν συντήρησιν της ύδατο
προμηθείας. 

Κανονισμός 1.3. Ουχί βραδύτερον τής 31ης 'Ιουλίου εκάστου έτους, 
ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας θά αναρτά ή θά ενεργή άνάρτησιν 
?ε'ις δύο περίοπτα μέρη του χωρίου, γνωστοποιήσεως υπογραφομένης 
ύπό του Προέδρου τής 'Επιτροπής. Ύδατοπρομηθείας ήτις θά αναφέ
ρεται εις τόν ορισθέντα διά το έτος φόρον. 

ΜΕΡΟΣ II. 
(Κανονισμός 2). 

ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
(Κανονισμοί 2, 10,. 12 και 13). 

Οί άνω Κανονισμό! ενεκρίθησαν, ύπό του Έπαρχου Λάρνακος. 
(Υ.Ε. 145/63.) 


