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τώνται δια την έτπσκευήν των σωλήνων και των δρόμων δια των 
οποίων θά γίνη ή τοιαύτη μεταφορά, (β) ποσόν όριζόμενον εκάστοτε 
ύπό της Επιτροπε ίας Ύδατοπρομηθείας δπερ εν ουδεμία περιπτώσει 
θά ύπερβαίνη το ποσόν των £5.000 μιλς και θά άντιπροσωπεύη την 
άξίαν του ύδρομετρητοϋ δστις θά παραχωρήται υπό του Συμβουλίου 
και (γ ) ποσόν εκ £ 1 ως δικαίωμα της Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας. 
Έάν το τοιούτον πρόσωπον παράλειψη νά πράξη οΰτω ή 'Επιτροπή 
Ύδατοπρομηθείας δύναται νά άρνηθή τοιαύτην μεταφοράν οικιακού 
ύδατος. 

(2 ) . Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιουδήποτε υποστατικοί) ή τόπου 
έφοδιαζομένου δι' οίκιακοΰ ϋδατος θά πληρώνη δικαιώμοττα βάσει 
της καταναλισκομένης ποσότητος ΰδοττος μετρούμενης δι' ύδρομε
τρητοϋ ως θά καθορίζωνται από καιροΰ εις καιρόν ύπό τής Έ π ι 
τροπής Ύδατοπρομηθείας δεν θά υπερβαίνουν δμως τά 500 μΐλς 
κατά κυβικόν μέτρον. 

(3 ) . 'Επιπροσθέτως των εν τή παραγράφω (2) πληρωτέων δικαι
ωμάτων θά πληρώνεται ύπό τοΰ ιδιοκτήτου ή κατόχου υποστατικού 
ή τόπου έφοδιαζομένου με οίκιακόν ύδωρ ένοίκιον εκ £0.600 μίλς 
ετησίως δι' έκαστον ύδρομετρητήν ό δε ύδρομετρητής θά παραμένη 
περιουσία τής 'Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας». 

3. Ό Κανονισμός 1 1 των βασικών Κανονισμών διαγράφεται και αντι
καθίσταται ύπό τοΰ ακολούθου Κανονισμού : 

«Κανονισμός 11 (1 ) . "Οταν οιονδήποτε πρόσωπον δικαιούμενον 
εις προμήθειαν οικιακού ΰδοττος παραλείπη ή αμελή νά πληρώνη εν 
σχέσει προς τούτο οιαδήποτε δικαιώματα άτινα καθίστανται πληρω
τέα ύπ' αυτού βάσει τοΰ Κανονισμού 10 (2) και 10 (3) πέραν 
των 15 ημερών από τής ημέρας αποστολής εις αυτό ύπό τής Ε π ι 
τροπής Ύδατοπρομηθείας σχετικοΰ προς τούτο λογαριασμού ή ενερ
γή κατά παράβασιν τοΰ μέρους τούτου τών Κανονισμών θά είναι 
νόμιμον διά την Έπιτροπήν Ύδατοπρομηθείας νά δίδη οδηγίας δπως 
ή τοιαύτη προμήθεια οίκιακοΰ ύδατος είς το τοιούτον πρόσωπον δια
κοπή άνευ ετέρας ειδοποιήσεως μέχρις ότου όλα τά δικαιώματα τά 
αναφερόμενα εν σχέσει προς τούτο και επί πλέον ποσόν £ 1 ως 
δικαιώματα έπανασυνδέσεως πληρωθοΰν ή μέχρις ότου ή τοιαύτη 
παράβασις παύση νά υφίσταται, αναλόγως τής περιπτώσεως. 

(2 ) . "Ολα τά δικαιώματα, α! αποζημιώσεις και τά ενοίκια τά 
πληρωτέα δυνάμει τοΰ 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. 1769/59.) 

'Αριθμός 491 
Ο ΠΕΡΙ Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Υ Γ Ε Ι Α Σ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 259 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 81 ΤΟΥ 1963) 

Δ ι ά τ α γ μ α θεσπισθέν δυνάμει του άρθρου 10. 
Έξουσιοδότησις προς την Χωριτικήν Έπιτροπήν Υ γ ε ί α ς του 

χωρίου Σπιτάλ ι ( Ε π α ρ χ ί α Λεμεσού) 
διά την σύναψιν δανείου 

Ό Υπουργός 'Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγού
μενος είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του άρθρου 10 του 
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περί Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου ή ένάσκησις των οποίων 
ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, διατάττει ώς 
ακολούθως : 

1. Ή Χωριτική Έπιτροπήι Υγείας τοΰ χωρίου Σπιτάλι 
(Επαρχία Λεμεσού) (εν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «Χωριτική 
Επιτροπή Υγείας») θα εΐναι ελευθέρα να συνάψη δάνειον παρά των 
Δανειστικών Επιτρόπων (εν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό Δα
νειστής») το ποσόν των πεντακοσίων λιρών (£500) μετά τόκου ουχί 
πέραν τών πέντε τοις εκατόν (5%) ετησίως, ύπό τους ακολούθους 
δρους, ήτοι : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά είναι πληρωτέον ύπό τής Χω
ριτικής Επιτροπής Υγείας προς τον δανειστήν εις τεσσάρας 
(4) ετησίας δόσεις (συμπεριλαμβάνουσας το χρεωλύσιον 
και τόκους) * 

(β) ή Χωριτική 'Επιτροπή Υγείας, ετησίως και μέχρι τελείας 
εξοφλήσεως τοΰ δανεισθησομένου ποσοΟ, θά εγγράψω εις 
τας ετησίας καταστάσεις ώς έπιβάρυνσιν εις τά εσοδά της 
την έτησίαν δόσιν τήν πληρωτέαν κατά το έτος το άναφε
ρόμενον εις τήν τοιαύτην κατάστασιν' 

(γ) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή ύπό τής Χωρι
τικής Επιτροπής Υγείας δια τήν κατασκευήν αντιπλημμυ
ρικών έργων και αγροτικών οδών. 

2. Προς τον σκοπόν τής εξασφαλίσεως τής αποπληρωμής του οφει
λομένου ποσού δυνάμει του δανείου ή Χωριτική Επιτροπή Υγείας διά 
τοΰ παρόντος εξουσιοδοτείται ύπό τήν έπιφύλαξιν οιασδήποτε προη
γουμένης υποθήκης ύπ' αυτού, νά υποθήκευση εις τον δανειστήν δλα 
τά τέλη και επιβαρύνσεις αϊ όποΐαι είναι τώρα πληρωτέαι ή θά κα
ταστούν πληρωτέαι προς τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας δυνάμει 
τών προνοιών του περί Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου. 

Έθεσπίσθη τη 2α 'Ιουνίου 1971. 
(Υ.Ε. 310/59/269.) 

'Αριθμός 492 
Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 259 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 81 ΤΟΥ 1963) 

Έξουσιοδότησις δυνάμει τής επιφυλάξεως εν τω άρθρω 10. 

Ό "Επαρχος Λεμεσού, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας 
είς αυτόν δυνάμει τής εν τω άρθρω 10 του περί Δημοσίας Υγείας 
(Χωρίων) Νόμου διαλαμβανομένης επιφυλάξεως, διά του παρόντος 
παρέχει εις τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας του χωρίου Άγρίδια 
(Επαρχία Λεμεσού) τήν άκόλουθον εξουσιοδότησα/ : 

1. Ή Χωριτική 'Επιτροπή Υγείας του χωρίου Άγρίδια (Επαρχία 
Λεμεσού) (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «Χωριτική Επιτροπή 
Υγείας») θά εΐναι ελευθέρα νά συνάψη δάνειον παρά τών Δανειστι
κών 'Επιτρόπων (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό Δανειστής») τό 
ποσόν τών τριακοσίων λιρών (£300) μετά τόκου ουχί πέραν τών 
πέντε τοις εκατόν (5%) ετησίως ύπό τους ακολούθους δρους, ήτοι : 

(α) τό δοη/εισθησόμενον ποσόν θά είναι πληρωτέον ύπό της Χω
ριτικής Επιτροπής Υγείας προς τον δανειστήν είς τρεις 
(3) ετησίας δόσεις (συμπεριλαμβάνουσας τό χρεωλύσιον 
και τόκους)' 


