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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 : 
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1. 01 Κανονισμοί ούτοι θά άναφέρωνται ώς οι περί Χωρίων (Διοί Επίσημος 
κησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του χωρίου Ξυ "Εφημερίς 
λοφάγου του 1971 και θά άναγινώσκωνται όμου μετά των περί Χω Τρ£0!Γ.

ημσ 

ρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμών τού χωρίου Ξυλοφάγου 25.7.1963 
1963 έως 1969 (εν τοις εφεξής καλουμένων ώς «οί βασικοί Κανόνι 3ΐ.ι.ΐ969. 
σμοί») και οί βασικοί Κανονισμοί και οί παρόντες Κοα/ονισμοί θά 
άναφέρωνται όμου ώς οί περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) 
Κανονισμοί του χωρίου Ξυλοφάγου 1963 εως 1971. 

2. Ό Κανονισμός 134 των βασικών Κανονισμών διά του παρόντος 
διαγράφεται και αντικαθίσταται ύπό του ακολούθου Κοα/ονισμου : 

«134.—(1) Τα ακόλουθα δικαιώματα δέον νά πληρώνωνται ύπό 
του ιδιοκτήτου ή κατόχου οιουδήποτε οικήματος διά την μετακίνη
σιν κάδων ή δοχείων, τά όποια περιέχουν ακαθαρσίας βόθρων, 
ύγράς ακαθαρσίας ή οικιακά σκύβαλα εντός της περιοχής βελτι
ώσεως, ήτοι : 

(α) εν σχέσει προς οίκίαν, καφενεΐον, κατάστημα ή άποθήκην, 
θά καταβάλλεται δικαίωμα, το όποιον θά ορίζεται εις έκά
στην περίπτωσιν ύπό του Συμβουλίου και το όποιον δέν θά 
ύπερβαίνη τάς £3 κατ' έτος ή μέρος του έτους' 

(β) έν σχέσει προς ξενοδοχεΐον, οιίκότροφεΐον, κατάλυμα, χάνι, 
έργοστάσιον, βιομηχανική ν έπιχείρησιν, ή οίκημα εκτός τών 
αναφερομένων εις τήν παράγραφον (α) του παρόντος, θά 
καταβάλλεται δικαίωμα, το όποιον θά ορίζεται εις έκάστην 
περίπτωσιν ύπό του Συμβουλίου και το όποιον δέν θά ύπερ
βαίνη τάς £5 KOCT' έτος ή μέρος του έτους. 

(2) "Εκαστον τοιούτο δικαίωμα θά πληρώνεται προς το πρόσω
πον το έξουσιοδοτημένον προς τούτο· ύπό του Συμβουλίου.». 

Οί άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Υπουργού Εσωτερικών. 
(Υ.Ε. 187/62.) 

'Αριθμός 57 
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) 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 9 (1). 

Ή Επιτροπεία Δημοσίας Υγε ίας εκάστου τών χωρίων τών αναφε
ρομένων έν τω κατωτέρω Πινάκι τών παρόντων Κανονισμών, ενασκού
σα τάς δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 9 του περί Δημοσίας 
Υγε ίας (Χωρίων) Νόμου χορηγουμένας αύτη εξουσίας, εκδίδει, έν 
σχέσει προς το οίκεΐον χωρίον,, τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οί περί Δημοσίας 
Υγε ίας (Χωρίων τής Επαρχίας Λευκωσίας) Κανονισμοί του 1971. 

2. Έ ν τοις παρουσι Κανονισμοΐς— 
«οίκεΐον χωρίον» σημαίνει, έν σχέσει προς έκάστην τών βάσει του

 Κε
Φ·

 259
· 

περί Δημοσίας Υγε ίας (Χωρίων) Νόμου ίδρυθεισών Επιτροπειών
 81 τ ο 0 1 9 6 

Δηιμοσίας Υγε ίας διά τά ε ν τω κατωτέρω Πίνακι τών παρόντων Κα
νονισμών εκτιθέμενα χωρία, το άντίστοιχον χωρίον επί του οποίου 
ή τοιαύτη Επιτροπεία άσκεΐ δικαιοδοσίαν. 

3. Οί έν τω Δευτέρω Πίνακι τών περί Δημοσίας Υγε ίας (Χωρίων Επίσημος 
τής Επαρχίας Λευκωσίας) Κανονισμών του 1970 εκτιθέμενοι Κανό Έφημερίς 
νισμοί (έν τοις εφεξής αναφερόμενοι ώς «οί βασικοί Κανονισμοί») θά Παράρτημα 

3.4.1970. 


