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παρόντος εγκρίνει την άπόλυσιν λόγω ειδικών περιστάσεων τών 
στρατιωτών : 

Δεκανεύς Χαραλαμπίδης Νίκος τοϋ Γεωργίου, 
399 Τάγμα Πεζικού, 
1ος Λόχος, 
Α.Σ.Μ. 5135, 
Σ.Τ.Γ. 729, 
Μπογάζι. 

Γεωργίου Γεώργιος του1 Θεοδώρου, 
Ναυτική Βάσις Χρυσούλη Μπογαζίου, 
Α. Σ.Μ. 10061. . 

. Δημητρίου Κυριάκος του 'Ανδρέου, 
Λόχος Στρατηγείου Γ.Ε.Ε.Φ., 
Α. Σ.Μ. 12528. 

Έγένετο εν Λευκωσία τη 18η 'Ιανουαρίου 1971 
(Υ.Ε. Σ 40/Ζ/12/64/9/9.) 

'Αριθμός 53 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ (ΟΙΚΙΑΚΟΙ 

ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

Κανονισμοί εκδοθέντες υπό της 'Επιτροπής Ύδατοπραμηθείας 
του χωρίου Λάρνακα τής Λαπήθου δυνάμει του άρθρου 30 

Ή 'Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Λάρνακα τής Λαπή
θου ('Επαρχία Κυρήνειας), ενασκούσα τάς εξουσίας τάς χορηγού
μενος εις αυτήν δυνάμει του άρθρου 30' του περί Ύδατοπρομηθείας 
τών Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) Νόμου, δια του παρόντος εκδίδει τους 
ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι περί Ύδατοπρο
μηθείας του χωρίου Λάρνακα τής Λαπήθου Κανονισμοί τοΰ 1971. 

2. Τηρουμένων τών διατάξεων τώ ν Κανονισμών 3.και 4, οί περί Ύδα
τοπρομηθείας τοΰ χωρίου Έληά Κανονισμοί του 1950, οΐτινες έδημο^
σιεύθησαν εις τήν εφημερίδα τής Κυβερνήσεως τής 1ης Νοεμβρίου 
1950 (έν τοις εφεξής αναφερόμενοι ώς «οί βασικοί Κανονισμοί»)^ 

(α) θά θεωρηθώσιν ώς Κανονισμοί εκδοθέντες υπό τής Επιτρο
πής Ύδατοπρομηθείας τοΟ χωρίου Λάρνακα τής Λαπήθου 
και θά ένσωματωθώσιν ώδε' και 

(β) θά έφαρμόζωνται άναφορικώς προς το χωρίον Λάρνακα τής 
Λαπήθου. 

3. Οί Κανονισμοί οί εκτιθέμενοι εις το Μέρος Ι τοΟ κάτωθι Δελτίου 
θά άντικαταστήσωσι τους αντιστοίχους βασικούς Κανονισμούς. 

4. Οί εκ τών βασικών Κανονισμών εκτιθέμενοι εις το Μέρος 11 του 
κάτωθι Δελτίου διαγράφονται. 

ΔΕΛΤΙΟΝ 
ΜΕΡΟΣ Ι. 

(Κανονισμός 3.) 
(ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ) 

Κανονισμός 2. Εις τους παρόντας Κανονισμούς, εκτός εάν το κεί
μενον άλλως άπαιτή— 
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«'Έπαρχος» σημαίνει τον "Έπαρχον της Επαρχίας Λευκωσίας 
και Κυρήνειας και περιλαμβάνει τον Βοηθόν "Επαρχον της Επαρ
χίας ταύτης

«Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας» σημαίνει την Έπιτροπείαν Ύδα
τοπρομηθείας του χωρίου Λάρνακα της Λαπήθου' 

«Νόμος» σημαίνει τόν περί Ύδατοπρομηθείας Χωρίων (Οικιακοί 
Σκοποί) Νόμον, Κεφ. 349,. ως οδτος ήθελεν εκάστοτε τροποποιηθή' 

«Χωρίον» σημαίνει το χωρίον Λάρνακα της Λαπήθου' 
«ύδατοπρομήθεια» σημαίνει τά μέσα προμηθείας ύδατος δι' οικι

ακούς σκοπούς, τά όποια χρησιμοποιούνται ή κατασκευάζονται 
συμφώνως τω Νόμω εϊς το χωρίον Λάρνακα της Λαπήθου και περι
λαμβάνει δλα τά φρέατα, διατρήσεις, δεξαμενάς, ύδατοφράκτας, 
φράκτας ποταμίων, υδάτων, στέρνας, κιστέρνας, σήραγγας, νερό
λάκκους, αγωγούς ύδατος, υδραγωγεία, μεγάλους υδραγωγούς 
σωλήνας, σωλήνας, πηγάς, νεροδέτες, βαλβίδας,, αντλίας, αύλακας, 
μηχανάς και άλλα κτίσματα ή μέσα χρησιμοποιούμενα ή κατα
σκευαζόμενα διά τήν άποθήκευσιν, μεταφοράν, προμήθειαν, διανο
μή ν, καταμέτρησιν ή διακανονισμό ν του ύδατος της τοιαύτης ύδα
τοπρομηθείας' 

«'Ύδωρ» σημαίνει το ϋδωρ της 'Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας. 

Κανονισμός 10. Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε οικίας ή οίκή
μοπος έφωδιασμένου δι' ύδατος θά πληρώνη φόρον, όριζόμενον εις 
έκάστην περίπτωσιν ύπό της Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας, μή υπερ
βαίνοντα τάς δέκα λίρας κατ' έ'τος ή μέρος τούτου : 

Νοέΐται δτι ή Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας δύναται νά προβαίνη 
εις έγκατάστασιν μετρητών ύδατος ή άλλων μέσων καταμετρήσεως 
του ύδατος διά τήν κοπαμέτρησιν του ύδατος το όποιον παρέχεται 
εις οιανδήποτε οΐκίαν ή οίκημα, εις έκάστην δε τοιαύτην περίπτωσιν 
ό φόρος δστις θά πληρώνηται ύπό .του ιδιοκτήτου ή κατόχου τούτων 
όρίζηται ύπό της Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας, τη έγκρίσει του 
Έπαρχου, διά δημοσίας γνωστοποιήσεως άναρτουμένης εντός του 
χωρίου, εν ουδεμία δμως περιπτώσει θά ύπερβαίνη τά 500 μίλς κατά 
τόννον. 

Κανονισμός 12. Καθ5 εκαστον έ'τος ή Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας 
θά ορίζη όμοιόμορφον φόρον μή υπερβαίνοντα τά 500 μίλς, ό όποιος 
θά πληρώνηται ύφ' εκάστου οικοδεσπότου του χωρίου ουχί βραδύτε
ρον τής 30ής Σεπτεμβρίου του αύτου έτους διά τήν συντήρησιν της 
ύδατοπρομηθείας. 

Κανονισμός 13. Ουχί βραδύτερον τής 31ης 'Ιουλίου εκάστου έτους, 
ή. Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας θά αναρτά ή θά ενεργή τήν άνάρτη
σιν εις δύο περίοπτα μέρη τοΰ χωρίου γνωστοποιήσεως υπογραφο
μένης ύπό του Προέδρου τής Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας, ήτις θά 
άναφέρηται εις τόν ορισθέντα διά το έτος φόρον. 

ΜΕΡΟΣ II. 
(Κοα/ονισμός 4.) 

ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
(Κανονισμοί 2, 10, 12 και 13.) 

Οι άνω1 Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έπαρχου Λευκωσίας/Κυ
ρηνείας. 

(Υ.Ε. 478/59.) 


