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οποίου ή οικοδομή κείται. Δια τους σκοπούς των άνω δρων 
(γ) και (δ) οίκόπεδον έπι τοΰ οποίου ή ώς εϊρηται οικοδομή 
κείται είναι ή έκτασις γης ή οποία κατά τήν ήμερομηνίοα' 
της δημοσιεύσεως της παρούσης Γνωστοποιήσεως, όμοΰ μετά 
της οικοδομής, είναι εγγεγραμμένη εις τά βιβλία τοΰ Κτημα
τολογικού και Χωρομετρικοΰ Τμήματος. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 

Όλόκληρος ή περιοχή ή κειμένη εντός τών χωριτικών ορίων τοΰ Συμ
βουλίου Βελτιώσεως "Αχνας τής οποίας ή εσωτερική περίμετρος δεικνύ
εται διά πρασίνου χρώματος έπι τοΰ σχεδίου ύπ' αρ. Τ.Ρ .Η. /22 υπο
γεγραμμένου υπό τοΰ Έπαρχου 'Αμμοχώστου, άντίγραφον τοΰ οποίου 
διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδιαφερομένου κατά τάς ερ
γασίμους ώρας εις το Γραφεΐον τοΰ Έπαρχου εν Άμμοχώστω. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 

(α) Οιαδήποτε οικοδομή προς χρήσιν ώς χοιροστάσιον ή βου-
στάσιον, 

(β) οιαδήποτε οικοδομή προς χρήσιν ώς όρνιθοτροφεΐον ή μάνδρα 
προβάτων ή αιγών, εξαιρουμένων βοηθητικών οικοδομών διά 
στέγασιν τοιούτων ζώων ή πτηνών αποκλειστικώς διά τήν 
χρήσιν της οικογενείας τοΰ ιδιοκτήτου. 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΑΧΝΑΣ 
(Υ.Ε. 105/65.) 

'Αριθμός 270 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 

(ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 349) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό τής Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας 
τοΰ χωρίου Έπτακώμης δυνάμει τοΰ άρθρου 30. 

Ή Επιτροπε ία Ύδατοπρομηθείας τοΰ χωρίου Έπτακώμης ένασκοΰσα 
τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις αυτήν δυνάμει τοΰ άρθρου 30 (1) 
και (2) τοΰ περί Ύδοττοπρομηθείας τών Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) 
Νόμου, διά τοΰ παρόντος εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι περί Ύδατοπρομη
θείας τοΰ χωρίου Έπτακώμης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί τοΰ 1971 
και θά άναγιγνώσκωνται όμοΰ μετά τών περί Ύδατοπρομηθείας τοΰ 
χωρίου Έπτακώμης Κανονισμών τοΰ 1952 (εν τοις εφεξής αναφερομένων 
ώς «ο! βασικοί Κανονισμοί») οί δε βασικοί Κανονισμοί όμοΰ μετά τών 
παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οι περί Ύδατοπρομηθείας 
Έπτακώμης Κανονισμοί τοΰ 1952 έως 1971. 

2. Οι βασικοί Κανονισμοί διά τοΰ παρόντος τροποποιούνται διά τής 
ένθέσεως ευθύς μετά τον Κανονισμόν 5 τοΰ ακολούθου νέου Κοτνονισμοΰ 
άριθμουμένου ώς ΚοαΌνισμοΰ 5Α : 

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

3. Ό ΚοοΌνισμός 10 τών βασικών Κανονισμών διά τοΰ παρόντος δια
γράφεται και αντικαθίσταται διά τοΰ ακολούθου Κανονισμοΰ : 

«10. Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε οικίας ή οικήματος έφω
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διασμένου με οίκιακόν ύδωρ θά καταβάλλη κατά τριμηνίαν βάσει της 
καταναλισκομένης ποσότητος, ύδατος μετρούμενης δ ι ' ύδρομετρητοΰ 
τ ά δικαιώματα τ ά όποια θά όρίζη από καιρού είς καιρόν ή Επι τροπή 
Ύδατοπρομηθείας τη έγκρίσει τοΰ Έπαρχου, ώς ακολούθως : 

(α ) Μέχρι ποσότητος 30 τόννων κατά τριμηνίαν μέχρι £1.500 
μίλς. 

(β) "Ανω των 30 τόννων και ουχί πέραν των 40 κατά τριμηνίαν 
το άντίστοιχον δικαίωμα της παραγράφου (α ) και ποσόν 
μέχρι £0.250 μίλς δ ι ' έ'καστον έπιπρόσθετον τόννον. 

( γ ) "Ανω των 40 τόννων και ουχί πέραν των 50 κατά τριμηνίαν 
τ ά αντ ίστο ιχα ποσά βάσει των παραγράφων (α ) και (β) 
πλέον ποσόν μέχρι £0.500 μίλς δ ι ' εκαστον έπιπρόσθετον 
τόννον. 

(δ) "Ανω των 50 τόννων κατά τριμηνίαν τ ά αντ ίστο ιχα ποσά βάσει 
των παραγράφων ( α ) , (β) και ( γ ) πλέον ποσόν μέχρι £0.750 
μίλς δ ι ' εκαστον έπιπρόσθετον τόννον». 

4. Ό Κανονισμός 1 1 των βασικών Κανονισμών διά τοΰ παρόντος δια

γράφεται και αντ ικαθίστατα ι υπό τοΰ ακολούθου Κανονισμού : 

«11 . Έάν οιονδήποτε πρόσωπον παράλειψη νά πλήρωση οιαδήποτε 
δικαιώματα διά τήν προμήθειαν ύδατος δυνάμει τοΰ Κανονισμού 10 
ή ένεργήση κατά παράβασιν τών Κανονισμών τότε ή Ε π ι τ ρ ο π ε ί α 
Ύδατοπρομηθείας δύναται άνευ ειδοποιήσεως νά διακόψη τήν παροχήν 
ύδατος προς αυτόν μέχρις δτου άπαντα τ ά οφειλόμενα δικαιώματα 
ώς και έπιπρόσθετον ποσόν έκ £ 1 διά τήν έπανασύνδεσιν της υδατι 

κής προμηθείας καταβληθούν ή ή το ιαύτη παράβασις τερματισθή». 

Οι ανωτέρω Κανονισμοί ενεκρίθησαν υπό τοΰ Έπαρχου 'Αμμοχώστου. 
(Υ .Ε . 1268 /1959 . ) 

'Αρ ιθμός 271 
Ο ΠΕΡΙ Υ Δ Α Τ Ο Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ( Ο Ι Κ Ι Α Κ Ο Ι Σ Κ Ο Π Ο Ι ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 349) 

Κανονισμοί εκδοθέντες υπό της επί των 'Υδάτων Επιτροπής 
Βάσας Λεμεσού συμφώνως προς το άρθρον 30. 

Ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας τοΰ χωρίου Βάσα Λεμεσού ενασκού

σα τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας είς αυτήν ύπό τοΰ άρθρου 30 τοΰ 
περί Ύδατοπρομηθείας Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) Νόμου, Κεφ. 349, 
διά τοΰ παρόντος εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 
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τοΰ χωρίου Βάσα Λεμεσού (Τροποποιητ ικοί) Κανονισμοί τοΰ 1971 και 
θά άναγιώνσκωνται ομού μετά τών περί Ύδατοπρομηθείας τοΰ χωρίου 
Βάσα Λεμεσού Κανονισμών τοΰ 1948 (εφεξής αναφερόμενοι ώς οι «βα

σικοί Κανονισμοί») και οι βασικοί Κανονισμοί και οι παρόντες Κανο

νισμοί θά άναφέρωνται όμοΰ ώς οί περί Ύδατοπρομηθείας τοΰ χωρίου 
Βάσα Λεμεσού Κανονισμοί 1948 και 1971 . 

2. Ό Κανονισμός 10 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται διά τής 
διαγραφής έκ τούτου τών λέξεων και αριθμών «τά 150 μίλς κατά χ ί λ ια 
γαλόνια» και τής αντικαταστάσεως τούτων διά τών λέξεων και αριθμών: 

« (α ) Δ ι ά ποσότητα ύδατος μέχρι 10 τόννων μηνιαίως μέχρι £5 
ετησίως· 

(β) διά ποσότητα πέραν τών 10 τόννων αλλ ' ουχί μεγαλυτέραν 
τών 15 τόννων μηνιαίως £0.150 μίλς κατά τόννον περιπλέον 

( γ ) διά ποσότητα πέραν τών 15 τόννων αλλ ' ουχί μεγαλυτέρου 


