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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 : 
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1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ώς οι περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) . Κανονισμοί Πολεμίου 
τοΰ 1971 και θα άναγινώσκωνται όμοΰ μετά των περί Χωρίων (Διοί
κησις και Βελτίωσις) Κανονισμών Πολεμίου 1952 εως 1971 (εν τοις 
εφεξής αναφερομένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί») οι δε βασικοί Κα
νονισμοί μετά τών παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οί περί 
Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί Πολεμίου 1952 εως 
1971. 

2. Ό κάτωθι νέος Κοτνονισμός προστίθεται αμέσως μετά τον Κανο
νισμόν 146(a) (β) ώς Κανονισμός 146Α : 

«Κανονισμός 146Α. Ουδέν πρόσωπον δύναται νά διατηρή ή νά 
συντελή νά διατηρήται, εντός της Περιοχής Βελτιώσεως, οιοσδή
ποτε ζωντανός χοίρος, έκτος εάν το τοιούτον πρόσωπον εχη λάβει 
άδειαν παρά του Συμβουλίου». 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΠΟΛΕΜΙΟΥ. 
(Υ.Ε. 1156/59.) 

Έφημερίς 
Κυβερνήσεως 

Παράρτημα 
Τρίτον : 

2. 7.1952 
10. 2.1955 

2. 8.1956 
'Επίσημος 
ΈφημερΙς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
27. 7.1961 
17.12.1964 
1 1 . 5.1967 

8.12.1967. 

'Αριθμός 515 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130 ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος Άστρομερίτη '· . 

Ή 'Επιτροπεία του 'Αρδευτικού Τμήματος Άστρομερίτη έν τη 
Επαρχία Λευκωσίας, ενασκούσα τάς δυνάμει τών άρθρων 17 και 20 
τοΰ περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ώς «ό Νόμος») χορηγουμένας αύτη εξουσίας, ήτοί
μασε τους ακολούθους Κανονισμούς, οΐτινες κατόπιν συμμορφώσεως 
προς τάς διατάξεις του άρθρου 18 τοΰ Νόμου, δημοσιεύονται έν τη 
έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας συμφώνως προς το άρθρον 19 
τού Νόμου. 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οί Τροποποιητικοί Έφημερίς 
Κανονισμοί τοΰ 'Αρδευτικού Τμήματος Άστρομερίτη τοΰ 1971 και ΚυβεΡνήσεωζ 
ο > > Γ » c . , ~ l c~ J. Γ ζ. ~ ' „ , . _ „ Παράρτημα 
θα άναγινώσκωνται ομού μετά των Κανονισμών του Αρδευτικού Τρίτον
Τμήματος Άστρομερίτη 1938 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «οί 29.7.1*938. 
βασικοί Κανονισμοί»), και οί βασικοί Κανονισμοί και οί παρόντες 
Κανονισμοί θά άναγινώσκωνται όμοΰ ώς οί Κανονισμοί τοΰ Αρδευ
τικού Τμήματος Άστρομερίτη τοΰ 1938 εως 1971. 

2. Ό Κανονισμός 5 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται διά 
τής εξ αύτοΰ διαγραφής τών λέξεων «το ποσόν τών δέκα σελινιών» 
(δευτέρα γραμμή) και τής αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων 
«το ποσόν τών πέντε λιρών». 

Έγένετο τή 6η 'Ιουλίου 1971 
(Υ.Ε. 717/59.) 


