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θα άναγινώσκωται όμου ώς οι Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήμα
τος Κυράς του 1934 έως 1971. 

2. Ό Κανονισμός 5 των βασικών Κανονισμών τροποποιείται δια 
της έξ αύτοΟ διαγραφής τών λέξεων «το ποσόν τών £0.500' μίλς» 
(δευτέρα γραμμή) και της αντικαταστάσεως των δια τών λέξεων 
«το ποσόν τών £1.000 μίλς». 

Έγένετο τη 14η 'Ιουνίου 1971 
(Υ.Ε. 624/59.) 

'Αριθμός 448 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130 ΤΟΥ 1968) 

ΈφημερΙς 
Κυβερνήσεως : 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
11.11.1932. 

6.1.1939 
6.2.1952 

"Επίσημος 
Έφημερ Ις 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
16.2.1962 
13.5.1968. 

Κανονισμοί τοϋ 'Αρδευτικού Τμήματος Άργακίου 

Ή Επιτροπεία του 'Αρδευτικού Τμήματος Άργακίου εν τη 'Επαρ
χία Λευκωσίας, ενασκούσα τάς δυνάμει τών άρθρων 17 και 20 του 
περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου (εν τοις εφεξής ανα
φερομένου ώς ό «Νόμος») χορηγουμένας αύτη εξουσίας ήτοίμασε 
τους ακολούθους Κανονισμούς, οϊτινες, κατόπιν συμμορφώσεως προς 
τάς διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου, δημοσιεύονται έν τη έπι
σήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας συμφώνως προς το άρθρον 19 του* 
Νόμου. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι Τροποποιητικοί 
Κανονισμοί τοϋ 'Αρδευτικού Τμήματος Άργακίου του 1971 και θά 
άναγινώσκωνται όμοΟ μετά τών Κανονισμών του Αρδευτικού; Τμή
ματος Άργακίου 1932—1968 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «οι 
βασικοί Κανονισμοί») και οί βασικοί Κανονισμοί και οι παρόντες 
Κανονισμοί θά άναγινώσκωνται όμου ώς οί Κανονισμοί του Αρδευ
τικού Τμήματος Άργακίου του 1932 εως 1971. 

2. Ό Κανονισμός 5 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται διά 
της έξ αυτού διαγραφής τών λέξεων «το ποσόν τών πέντε σελινιών» 
(δευτέρα γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων 
«το ποσόν πέντε λιρών». 

Έγένετο τη Ί4η 'Ιουνίου 1971 
(Υ.Ε. 770/59.) 

Αριθμός 449 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ (ΟΙΚΙΑΚΟΙ 

ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 349) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό τής Επιτροπείας Ύδατοπρο μη θείας 
του χωρίου Βαθύλακας δυνάμει του άρθρου 30. 

Ή Επιτροπεία Ύδατοπρο μη θείας τοϋ χωρίου Βαθύλακας, ενασκού
σα τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας είς αυτήν δυνάμει του άρθρου 
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30(1) και (2) του περί Ύδατοπρομηθείας τών Χωρίων (Οικιακοί 
Σκοποί) Νόμου, δίά τοΟ παρόντος εκδίδει τους ακολούθους Κανο
νισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ώς οί περί Ύδατο Έφημερίς 
προμηθείας τοΟ χωρίου Βαθύλακας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί τοΟ π ^ ^ μ α ^ 
1971 και θα άναγινώσκωνται ομού μετά τών περί Ύδατοπρομηθείας Τρίτον : 
του χωρίου Βαθύλακας Κανονισμών του 1951 (έν τοις εφεξής άνα IG.IO.1951 
φερομένων ως «οί βασικοί Κανονισμοί») οί δέ βασικοί Κανονισμοί i

tάσημος 
δμου μετά τών παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οί πεμί Π^>η^ιερις

σ 
Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Βαθύλακας του 1951 εως 1971. τρίτον : 

18. 5.1967. 
2. Οί βασικοί Κανονισμοί διά του παρόντος τροποποιούνται δια 

της ένθέσεως ευθύς μετά τον Κανονισμόν 5 του ακολούθου νέου 
Κανονισμοί) άριθμουμένου ώς Κανονισμού 5Α : 

«5 Α. Ή δαπάνη νέας εγκαταστάσεως θά βαρύνη εξ ολοκλήρου 
τον ίδιοκτήτην». 
3. Ό Κανονισμός 10 τών βασικών Κανονισμών διά του παρόντος 

διαγράφεται και αντικαθίσταται διά τοΟ ακολούθου Κανονισμού :· 
«10. Ό ίδιακτήτη,ς ή κάτοχος οιασδήποτε οικίας ή οίκήμοττος έφω

διασμένου με οίκιακόν ύδωρ θά καταβάλλη κατά τριμηνίαν βάσει 
της καταναλισκομένης ποσότητος ύδατος μετρούμενης δι' ύδρομε
τρητου τά δικαιώματα τά όποια θά όρίζη από καιρού εις καιρόν 
ή Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας τη έγκρίσει του Έπαρχου ώς 
ακολούθως : 

(α) Μέχρι ποσότητος 30 τόννων κατά τριμηνίαν μέχρι £1.650 
μίλς. 

(β) "Ανω τών 30 τόννων και ουχί πέραν τών 40 κατά τριμηνίαν 
το άντίστοιχον δικαίωμα της παραγράφου (α) και ποσόν 
μέχρι 50 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον τόννον. 

(γ) "Ανω τών 40 τόννων και ουχί πέραν τών 60 κατά τριμηνίαν 
τά αντίστοιχα ποσά βάσει τών παραγράφων (α) και (β) 
πλέον ποσόν μέχρι 100 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον 
τόννον. 

(δ) "Ανω τών 60 τόννων κατά τριμηνίαν τά αντίστοιχα ποσά 
βάσει τών παραγράφων (α), (β) και (γ) πλέον ποσόν μέ
χρι 200 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον τόννον.». 

4. Τά ανωτέρω δικαιώματα θά καταβάλλωνται εις τον Πρόεδρον 
της Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας κατά τοιούτον τρόπον και χρό
νον ώς ήθελεν άποφασισθή ύπό της 'Επιτροπείας τη έγκρίσει τοΟ 
Έπαρχου. 

5. Ό Κανονισμός 11 τών βασικών Κανονισμών διά του παρόντος 
διαγράφεται και αντικαθίσταται ύπό του ακολούθου Κανονισμού : 

«11. Έάν οιονδήποτε πρόσωπον παράλειψη νά πλήρωση οιαδή
ποτε δικαιώματα διά την προμήθειαν ύδατος δυνάμει τοϋ Κανο
νισμού 10 ή ένεργήση κατά παράβασιν τών Κανονισμών τότε ή 
Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας δύναται άνευ ειδοποιήσεως νά δια
κόψη την παροχήν ύδατος προς αυτόν μέχρις δτου άπαντα τά οφει
λόμενα δικαιώματα ώς και έπιπρόσθετον ποσόν εκ £3.000 μίλς διά 
τήν έπανασύνδεσιν της υδατικής προμηθείας καταβληθούν ή ή τοι
αύτη παράβασις τερματισθή.». 

Οί. ανωτέρω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έπαρχου 'Αμμο
χώστου. 

(Υ.Ε. 1056/59.) 
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