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(α) προς σύστασιν απαρτίας απαιτείται ή παρουσία ιδιοκτητών 
ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων αυτών εχόντων όμου 
αριθμόν ψήφων ουχί μικρότερον τοΰ ήμίσεος του συνολικού 
αριθμού τών ψήφων' 

(β) προς λήψιν αποφάσεως προς διάλυσιν του Συνδέσμου απαι
τείται πλειοψηφία ουχί μικρότερα τών δύο τρίτων τών ψήφων 
τάς όποιας έ'χουσιν όμου οί παριστάμενοι ίδιοκτήται ή' εξου
σιοδοτημένοι αντιπρόσωποι αυτών. 

(3) Έάν, τηρουμένων τών διατάξεων τών παραγράφων (1) και 
(2), άποφασισθη ή διάλυσις του Συνδέσμου, ό Σύνδεσμος διαλύε
ται, νοουμένου δτι πάσα επιβληθείσα και μη εισέτι καταβληθείσα κατά 
την ήμερομηνίαν της συνελεύσεως έπιβάρυνσις παραμένει καταβλη
τέα καΐ εισπράττεται ως έάν ό Σύνδεσμος, δεν είχε διαλυθη. 

(4) "Απαντα τά εις χείρας τοΰ Ταμίου ή τόΰ Συμβουλίου, ευρισκό
μενα κατά τον χρόνον της διαλύσεως του Συνδέσμου ώς καΐ άπαντα 
τά εις τον Σύνδεσμον τυχόν οφειλόμενα και μετά την διάλυσιν αύτου 
εισπραττόμενα χρηματικά ποσά παραδίδονται εις τον "Επαρχον δστις 
εξοφλεί πάν ύπό του Συνδέσμου όφειλόμενον κατά τήν διάλυσιν αυ
τού χρέος ή άλλην ύποχρέωσιν το δε τυχόν ύπόλοιπον καταχωρεί εις 
τά βιβλία του εις πίστιν του χωρίου Κυπερούντα και διαθέτει δι5 οιον
δήποτε έγ κ ρ ινόμενον ύπ' αύτου σκοπόν δημοσίας ωφελείας του ρη
θέντος χωρίου. 

(5) Διά τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, εκτός έάν άλλως 
προκύπτη εκ του κειμένου— 

(α) «ίδιοκτήται» σημαίνει τά συμφώνως προς τό άρθρον 9 του 
Νόμου δεσμευόμενα ύπό του σχεδίου πρόσωπα, 

(β) «Ό αριθμός τών ψήφων» εκάστου Ιδιοκτήτου είναι ό έν τω 
έδαφίω (8) του άρθρου 5 τοΰ Νόμου ή δυνάμει αύτου καθο
ριζόμενος, 

(γ) «συνολικός αριθμός τών ψήφων» είναι τό άθροισμα τών 
ψήφων απάντων τών ιδιοκτητών. 

Α. ΠΑΠΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ, 
Διευθυντής Τμήματος Γεωργίας, 

Πρόεδρος Συνδέσμου Διατηρήσεως 
Εδάφους «Μαύρος Κόλυμπος» 

Κυπερούντας. 

'Αριθμός 513 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ ( Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣ ΙΣ ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 46 ΤΟΥ 1961, 58 ΤΟΥ 1962, 
4 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 31 ΤΟΥ 1969) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύττό τού Συμβουλίου Βελτιώσεως Αύσης 
Τό Συμβούλιον Βελτιώσεως Δύσης ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορη

γούμενος είς αυτό δυνάμει τοΰ άρθρου 24 τοΰ περί Χωρίων (Διοίκησις 
και Βελτίωσις) Νόμου, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Ο! παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς ο! περί Χωρίων (Διοί 'Επίσημος 
κησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Λύσης 1971 'ΕΦίμερίς 

\ η* , , e ~ Λ « χ w / / Α ' Παράρτημα 
και θα αναγινωσκωνται ομού μετά των περί Χωρίων (Διοικησις Τρίτον· 
και Βελτίωσις) Κανονισμών Λύσης 1964 εως 1970 (έν τοΤς εφεξής ι.ιο.ΐ964 
αναφερομένων ώς «οι βασικοί Κανονισμοί») οι δε βασικοί Κανονισμοί 22. 7.1965 
μετά τών παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οί περί Χωρίων 28· 7·1966 
(Διόίκησις καί Βέλτίωσις) Κανονισμοί Λύσης 1964 εως 1971. ^ο ^969 

17. 4.1970. 
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2. Ό Κανονισμός 117 των βασικών Κανονισμών διαγράφεται και 
αντικαθίσταται ως ακολούθως : 

«Κανονισμός 117. Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε οικίας η 
οικήματος έφοδιαζομένου με οϊκιακόν ΰδωρ θα καταβάλλη κατά τρι
μηνίαν βάσει της καταναλισκομένης ποσότητος ύδατος μετρούμενης 
δι' ύδρομετρητοΰ, τά ακόλουθα δικαιώματα : 

(α) Επιπροσθέτως των δικαιωμάτων καταναλώσεως π α γ ί α έπι
βάρυνσις 100 μίλς την τριμηνίαν. 

(β) Δια ποσότητα μέχρι 20 τόννων την τριμηνίαν θα καταβάλλεται 
δικαίωμα εξ 25 μίλς τον τόννον. 

( γ ) Δια ποσότητα άνω των 20 καί ουχί πέραν τών 30 τόννων τά 
δικαιώματα τά αναφερόμενα εις τάς υποπαραγράφους (α) 
και (β) πλέον 50 μΐλς δι' έκαστον έπιπρόσθετον τόννον. 

(δ) Διά ποσότητα άνω τών 30 και ούχΐ πέραν τών 40 τόννων 
. τά αναφερόμενα εις τάς υποπαραγράφους ( α ) , (β) και ( γ ) 

δικαιώματα πλέον 75 μΐλς δι' έκαστον έπιπρόσθετον τόννον. 
(ε) Διά ποσότητα άνω τών 40 και ουχί πέραν τών 50 τόννων 

τά αναφερόμενα εϊς τάς υποπαραγράφους (α ) , (β ) , ( γ ) και 
(δ) δικαιώματα πλέον 100 μΐλς δι5 έκαστον έπιπρόσθετον 
τόννον. 

(στ) Διά ποσότητα άνω τών 50 και ουχί πέραν τών 70 τόννων τά 
αναφερόμενα εϊς τάς υποπαραγράφους (α ) , (β ) , ( γ ) , (δ) 
και (ε) δικαιώματα πλέον 150 μΐλς δι' έκαστον έπιπρόσθετον 
τόννον. 

(η) Διά ποσότητα άνω τών 70 τόννων τά αντίστοιχα δικαιώματα 
τών υποπαραγράφων (α ) , (β) , ( γ ) , (δ) , (ε) καί (στ) πλέον 
250 μΐλς δι' έκαστον έπιπρόσθετον τόννον. 

(θ) Τά δικαιώματα ποσίμου ύδατος τά όποια θά καταβάλλωνται 
υπό τών Σχολικών Εφορειών τών 'Εκπαιδευτηρίων Λύσης 
καθώς επίσης καί ύπό τών Υπευθύνων τών Δημοσίων Κτιρίων 
Λύσης θά είναι ή π α γ ί α έπιβάρυνσις συμφώνως της παρα
γράφου (α) του παρόντος Κανονισμού πλέον 25 μίλς δι' έκα
στον έπιπρόσθετον τόννον ύδατος». 

Οι ως άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν υπό του Υπουργού Εσωτερικών. 

(Υ.Ε. 88/66.) 

'Αριθμός 514 . 

Ο -ΠΕΡΊ ΧΩΡΙΩΝ ( Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ ΚΑΙ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Ι Σ ) ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 46 ΤΟΥ 1961, 58 ΤΟΥ 1962, 4 ΤΟΥ 1966 

ΚΑΙ 31 ΤΟΥ 1969) 

Κανονισμοί γενόμενοι υπό του Συμβουλίου Βελτιώσεως Πολεμίου 

Το Συμβούλιον Βελτιο'ίσεως Πολεμίου ενασκούν τάς εξουσίας τ ά ς ' 
χορηγούμενος εις αυτό δυνάμει του άρθρου 24 του περί. Χωρίων 

. (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, εκδίδει τους ακολούθους Κανό-
. νισμούς : 


