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'Αριθμός 54 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ (ΟΙΚΙΑΚΟΙ 

ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό της Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας 
του χωρίου Λάπαθος δυνάμει τοϋ άρθρου 30. 

Ή Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Λάπαθος, ενασκούσα 
τάς εξουσίας τάς χορηγούμε νας εις αυτήν δυνάμει του άρθρου 30 (1) 
καί (2) του περί Ύδατοπρομηθείας τών Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) 
Νόμου,, δια του παρόντος εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς :. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ως οι περί Ύδατοπρο- Έ-πίοιιμος 
μηθείας του χωρίου Λάπαθος (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1971 Έφημερίς 
και θα άναγινώσκωνται όμου μετά τών περί Ύδατοπρομηθείας του γα£^π Ί μ α 

χωρίου Λάπαθος Κανονισμών του Τ954 (εν τοις εφεξής αναφερομένων 24.6.1964 
ως «οι βασικοί Κανονισμοί»), οι δε βασικοί Κανονισμοί όμοΰ μετά τών 3.6.1965. 
παρόντων Κανονισμών θά άναψέρωνται ως ο', περί Ύδατοπρομηθείας 
Λάπαθου Κανονισμοί του 1954 εως 1971. 

2. 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 
εφοδιασμένου με ο'ικιακόν ϋδωρ θά καταβάλλη κατά τριμηνίαν 
βάσει της καταναλισκομένης ποσότητος ύδατος, μετρούμενης δι' 
ύδρομετρητοΰ, τά δικαιώματα τά όποΐα θά όρίζη από καιρού εις 
καιρόν ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας τη έγκρίσει τοΰ Έπαρχου 
ως ακολούθως : 

(α) Μέχρι ποσότητος 30 τόννων κατά τριμηνίαν,, ποσόν μέχρι 
£1.500 μίλς. 

(β) "Ανω τών 30 τόννων και ουχί πέραν τών 45 τόννων κατά 
τριμηνίαν, τά δικαιώματα τά αναφερόμενα εις την παράγρα
φαν (α) πλέον 50 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον τόννον. 

(γ) "Ανω τών 45 τόννων καί ουχί πέραν τών 55 τόννων, τά αντί
στοιχα ποσά τών παραγράφων (α) καί (β) πλέον 100 μίλς 
δι' εκαστον έπιπρόσθετον τόννον. 

(δ) "Ανω τών 55 τόννων, τά δικαιώματα τά αναφερόμενα εις 
τάς παραγράφους (α), (β) καί (γ) πλέον 200 μίλς δι' εκα
στον έπιπρόσθετον τόννον.». 

Οι ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έπαρχου 'Αμμοχώστου. 
(Υ.Ε. 476/59.) 

'Αριθμός 55 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

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

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό του Συμβουλίου Βελτιώσεως 
Κώμης Κεπήρ. 

Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Κώμης Κεπήρ, ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας .εις αυτό δυνάμει του άρθρου 24 του περί Χωρίων 
(Διοίκησις καί Βελτίωσις) Νόμου, εκδίδει τους ακολούθους Κανονι
σμούς : 
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Επίσημος 1. Οί παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ώς οί περί Χωρίων 
Έφημερίς (Διοίκησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Κώμης Κε-
ΤρίτονΤμα πιΪΡ ^71 κ α ι ®'α «ναγινώσκωνται ομού μετά των περί Χωρίων (Διοί
16. 5.1951 κησις και Βελτίωσις) Κανονισμών Κώμης Κεπήρ 1951 εως 1970 (έν 
24. 2.1955 τοις εφεξής αναφερομένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί»), οί δε βασι

κοί Κανονισμοί μετά τών παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς 
οί περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί Κώμης Κεπήρ 

2. 8.1956 
26. 1.1967 
18. 8.1967 Λ _ „ ■ 
11.10.1968 1951 έως 1971 

2. 1.1970 
7. 8.1970. 

2. Οί Κανονισμοί 117 και 117 (α), (β), (γ) , (δ), (ε) και (στ) τών 
βασικών Κανονισμών διά του παρόντος διαγράφονται και αντικαθί
στανται ώς ακολούθως : 

«Κανονισμός 117. Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε οικίας 
ή οικήματος έφοδιαζομένου με οίκιακόν ϋδωρ θά καταβάλλη κατά 
τριμηνίαν βάσει της καταναλισκομένης ποσότητος ύδατος, μετρού
μενης δι' ύδρομετρητοΰ, τά δικαιώματα τά όποια θά όρίζη από 
καιρού εις καιρόν το Συμβούλιον. 

Κανονισμός 117 : 
(α) Μέχρι ποσότητος 20 τόννων κοττά τριμηνίαν θά καταβάλλε

ται ποσόν μέχρι £2.000 μίλς. 
(β) "Ανω τών 20 αλλ' ουχί πέραν τών 30 τόννων κατά τριμηνίαν, 

το άντίστοιχον δικαίωμα βάσει της παραγράφου (α) και 
ποσόν μέχρι 150 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον τόννον. 

(γ) "Ανω τών 30 αλλ' ουχί πέραν τών 40 τόννων κατά τριμηνίαν, 
τά αντίστοιχα δικαιώματα βάσει τών παραγράφων (α) και 
(β) πλέον ποσόν μέχρι 250 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον 
τόννον. 

(δ) "Ανω τών 40 αλλ' ουχί πέραν τών 55 τόννων κατά τριμηνύχν, 
τά αντίστοιχα δικαιώματα βάσει τών παραγράφων (α) , (β), 
(γ) , πλέον ποσόν μέχρι 500 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον 
τόννον. 

(ε) "Ανω τών 55 αλλ' ουχί πέραν τών 75 τόννων κατά τριμηνίαν, 
τά αντίστοιχα δικαιώματα βάσει τών παραγράφων (α), (β), 
(γ) και (δ) πλέον ποσόν μέχρι 750 μίλς δι' εκαστον έπι
πρόσθετον τόννον. 

(στ) "Ανω τών 75 τόννων κοπτά τριμηνίαν, τά αντίστοιχα δικαιώ
ματα βάσει τών παραγράφων (α), (β), (γ) , (δ) και (ε) 
πλέον ποσόν μέχρι £1.000 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον 
τόννον.». 

Οί ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν υπό του Υπουργού 'Εσωτερι
κών. 

(Υ.Ε. 344/59.) 

'Αριθμός 56 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

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

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό του Συμβουλίου Βελτιώσεως 
του χωρίου Ξυλοφάγου. 

Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Ξυλοφάγου, ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 24 του περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, εκδίδει διά του παρόντος τους 
ακολούθους Κανονισμούς : 


