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'Αριθμός 488 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ (ΟΙΚΙΑΚΟΙ 

ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 349) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό της 'Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας 
του χωρίου Νέτα δυνάμει του άρθρου 30. 

Ή Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Νέτα, ενασκού
σα τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις αυτήν δυνάμει του άρθρου 
3u (Τ) καΐ (2) του περί Ύδοσοπρομηθείας τών Χωρίων (Οικιακοί 
Σκοποί) Νόμου, διά τοΟ παρόντος εκδίδει τους ακολούθους Κανο
νισμούς : 

Ί. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ως οι περί Ύδατο
προμηθείας του χωρίου Νέτα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 1971 και θα άναγινώσκωνται όμου μετά τών περί Ύδατοπρομη
θείας του χωρίου Νέτα Κανονισμών τοΟ 1952 (έν τοις εφεξής 
αναφερομένων ώς «οι βασικοί Κανονισμοί») οί δε βασικοί Κανονισμοί 
όμοΟ μετά τών παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οί περί 
Ύδατοπρομηθείας τοΰ χωρίου Νέτα Κανονισμοί του 1952 εως 1971. 

2. Οί βασικοί Κανονισμοί διά του παρόντος τροποποιούνται διά 
της ένθέσεως ευθύς μετά τον Κανονισμόν 5 του ακολούθου νέου 
Κανονισμού άριθμουμένου ώς Κοα/ονισμου 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 του ακολούθου Κανονισμού : 
«10. Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε οικίας ή οικήματος έφω

διασμένου με οίκιακόν ύδωρ θά καταβάλλη κατά τριμηνίαν βάσει 
της καταναλισκομένης ποσότητος ύδατος μετρούμενης οι' ύδρομε
τρητοΰ τά δικαιώματα τά όποια θά δρίζη από καιροΰ είς καιρόν 
ή Επιτροπεία Ύδατοπρο μη θείας τή έγκρίσει τοΰ Έπαρχου ως 
ακολούθως : 

(α) Μέχρι ποσότητος 30 τόννων κατά τριμηνίαν, μέχρι £2.500 
 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 π ισά 
βάσει τών παραγράφων (α), (β) και (γ) πλέον ποσόν μέ
χρι 200 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον τόννον.». 

4. Τά ανωτέρω δικαιώματα θά καταβάλλωνται εϊς τον Πρόεδρο; 
της 'Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας κατά τοιούτον τρόπον και χρό-
νον ώς ηθελεν άποφασισθή ύπό της 'Επιτροπείας τή έγκρίσει του 
Έπαρχου. 

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

ΈφημερΙς 
Κυβερνήσεως. 

Παράρτημα 
Τρίτον : 
13.8.1952. 

'Επίσημος 
ΈφημερΙς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 

8.12.1966 
9. 1.1970. 
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«11. Έ ά ν οιονδήποτε πρόσωπον παράλε ιψη να πλήρωση οίαδη 
ποτέ δ ι κ α ι ώ μ α τ α δ ια την προμήθειαν ύδατος δυνάμε ι τοΟ Κανο

νισμού 10 ή ένεργήση κ α τ ά παράβασιν των Κανονισμών τότε ή 
Ε π ι τ ρ ο π ε ί α Ύδατοπρομηθε ίας δύνατα ι άνευ ειδοποιήσεως να δια

κόψη την παροχήν ύδατος προς αυτόν μέχρις δτου άπαντα τ α οφει

λ ό μ ε ν α δ ι κ α ι ώ μ α τ α ώς κ α ι έπιπρόσθετον ποσόν εκ £3.000 μίλς δ ια 
την έπανασύνδεσιν της υδατ ικής προμηθείας καταβληθούν ή ή το ι 

αύτη παράβασις τερματ ισθή.». 

Οί ανωτέρω Κανον ισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έ π α ρ χ ο υ Άιαμο

χώστου. 
(Υ .Ε. 2003/59.) 

'Αρ ιθμός 489 
Ο Π Ε Ρ Ι Υ Δ Α Τ Ο Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Χ Ω Ρ Ι Ω Ν 

( Ο Ι Κ Ι Α Κ Ο Ι Σ Κ Ο Π Ο Ι ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

Κανονισμοί εκδοθέντες ύπό της Επιτροπε ίας Ύδατοπρομηθείας 
Φιλούσης (Χρ. ) δυνάμει των προνοιών του άρθρου 30. 

Ή Ε π ι τ ρ ο π ε ί α Ύδατοπρομηθείας Φιλούσης (Χρ. ) ενασκούσα τάς 
εξουσίας τάς χορηγούμενος είς αυτήν υπό τοΰ άρθρου 30 του περί 
Ύδατοπρομηθείας Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) Νόμου, Κεφ. 349 εκδίδει 
τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι Κανονισμοί ούτοι δύνανται νά αναφέρονται ώς οί περί Ύδατο

προμηθείας Φιλούσης (Χρ. ) Τροποποιητικοί Κανονισμοί 1971 και θά 
άναγινώσκωνται ομού μετά των περί Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Φι

λούσης (Χρ. ) Κανονισμών τού 1960 (εφεξής αναφερομένων ώς οί «βασι

κοί Κανονισμοί») οί δε βασικοί Κανονισμοί και οί παρόντες Κανονισμοί 
. θά άναφέρωνται ομού ώς οί περί Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Φιλούσης 

(Χρ.) Κανονισμοί 1960 έως 1971. 

2. Ό Κανονισμός ύπ' άρ. 10 τών βασικών Κανονισμών διά τού πα

ρόντος διαγράφετα ι και αντ ικαθίστατα ι ύπό τού ακολούθου Κανονισμού: 
«Κανονισμός 10 ( 1 ) . Έκαστον πρόσωπον το όποιον δικαιούται εις 

προμήθειαν οικιακού ύδατος και ζητεΐ δπως μεταφερθή οιονδήποτε 
οίκιακόν ύδωρ άπό τον κύριον σωλήνα εϊς το ίδιωτικόν του οίκημα, 
οφείλει νά κατάθεση αμέσως παρά τή Επι τροπή Ύδατοπρομηθείας 
(α) ποσόν ίσον προς τάς ύπολογιζομένας δαττάνας αί όποΐαι. άπαι

τώνται διά τήν έπισκευήν τών σωλήνων κάί τών δρόμων διά τών 
οποίων θά γίνη ή το ιαύτη μεταφορά, (β) ποσόν όριζόμενον εκάστοτε 
ύπό τής Επι τροπε ίας Ύδατοπρομηθείας δπερ εν ουδεμιφ περιπτώσει 
θά ύπερβαίνη το ποσόν τών £5.000 μίλς και θά άντιπροσωπεύη τήν 
άξίαν τού ύδρομετρητού δστις θά παραχωρήται ύπό τοΰ Συμβουλίου 
και ( γ ) ττοσόν εκ £ 1 ώς δικαίωμα τ ή ; Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας. 
Έάν το τοιούτον πρόσωπον παράλειψη νά πράξη ούτω ή 'Επιτροπή 
Ύδατοπρομηθείας δύναται νά άρνηθή τοιαύτην μεταφοράν οικιακού 
ύδατος. 

( 2 ) . Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιουδήποτε υποστατικού ή τόπου 
έφοδιαζομένου δ ι ' οικιακού ύδατος θά πληρώνη δικα ιώματα βάσει 
τής καταναλισκομένης ποσότητος ύδατος μετρούμενης δ ι ' ύδρομε

τρητού ώς θά καθορίζωνται άπό καιρού εϊς καιρόν ύπό τής Ε π ι 

τροπής Ύδατοπρομηθείας δεν θά υπερβαίνουν όμως τ ά £ 1.000 μίλς 
κατά κυβικόν μέτρον. 


