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«"Επαρχος» σημαίνει τον "Επαρχον της Επαρχίας Λάρνακος και 
περιλαμβάνει τον Βοηθόν "Επαρχον της Επαρχίας αυτής

«Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας» σημαίνει την Έπιτροπήν Ύδατο
προμηθείας του χωρίου Όρμήδεια' 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Ύδατοπρομηθείας Χωρίων (Οικιακοί 
Σκοποί) Νόμον, ώς οδτος ήθελεν εκάστοτε τροποποιηθή" 

«Χωρίον» σημαίνει το χωρίον Όρμήδεια" 
«Ύδατοπρομήθεια» σημαίνει τα μέσα προμηθείας δδατος δι' 

οικιακούς σκοπούς, τα όποια χρησιμοποιούνται ή κατασκευάζονται 
συμφώνως τω Νόμω εις το χωρίον Όρμήδεια και περιλαμβάνει 
δλα τα φρέατα, διατρήσεις, δεξαμενάς, ύδατοφράκτας,, φράκτας 
ποταμίων υδάτων, στέρνες, κιστέρνες, σήραγγες, νερολάκκους, 
αγωγούς ύδατος, υδραγωγεία,, μεγάλους υδραγωγούς σωλήνας, 
σωλήνας, πηγάς, νεροδέτες, βαλβίδας, αντλίας, αύλακας, μηχανάς 
καί άλλα κτίσματα ή μέσα χρησιμοποιούμενα ή κατασκευαζόμενα 
δια τήν άποθήκευσιν, μεταφοράν, προμήθειαν, διανομήν, καταμέ
τρησιν ή διακανονισμόν του ύδατος τής τοιαύτης ύδατοπρομηθείας' 

«"Υδωρ» σημαίνει το ϋδωρ τής 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας. 

Κανονισμός 10. Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε οικίας ή οική
ματος εφοδιασμένου δι' ύδατος θα πληρώνη φόρον, όριζόμενον ε'ις 
έκάστην περίπτωσιν ύπό τής 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας, μή υπερ
βαίνοντα τάς δέκα λίρας κατ' έτος ή μέρος τούτου. Νοείται δτι ή 
'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας δύναται νά προβαίνη εϊς έγκατάστοτσιν 
μετρητών ύδατος ή άλλων μέσων καταμετρήσεως του ύδατος δια 
τήν καταμέτρησιν του ύδατος, το όποιον παρέχεται εις οίοα/δήποτε 
ο'ικίαν ή οίκημα, εϊς έκάστην δε περίπτωσιν ό φόρος δστις θα πλη
ρώνηται ύπό του ιδιοκτήτου ή κατόχου τούτων θα όρίζηται ύπό τής 
'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας, τή έγκρίσει του Έπαρχου, δια δημο
σίας γνωστοποιήσεως εντός του χωρίου, εν ουδεμία δμως περιπτώσει 
θα ύπερβαίνη τα £0.250 μίλς κατά τόννον. 

Κανονισμός 12. Καθ' εκαστον έ'τος ή Επιτροπή Ύδατοπρομηθέίας 
θα όρίζη όμοιόμορφον φόρον μή υπερβαίνοντα τάς £4 ό όποιος θά 
πληρώνεται ύφ' εκάστου ο'ικοδεσπότου του χωρίου ουχί βραδύτερον 
τής 31ης Δεκεμβρίου του αύτου έτους διά τήν συντήρησιν τής Ύδα
τοπρομηθείας. 

Κανονισμός 13. Ουχί βραδύτερον τής 1ης Μαίου εκάστου έτους, 
ή 'Επιτροπή Ύδατοπρο μη θείας θά αναρτά ή θά ενεργή άνάρτησιν 
εις δύο περίοπτα μέρη του χωρίου γνωστοποιήσεως υπογραφομένης 
ύπό του Προέδρου τής 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείάς, ήτις θά ανα
φέρεται ε'ις τόν ορισθέντα διά το έτος φόρον. 

Έξεδόθησοα/ τή 6η 'Ιουλίου 1971 

Οι ώς άνω' Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έπαρχου Λάρνακος. 
(Υ.Ε. 237/60.) 

'Αριθμός 588 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 

(ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό τής Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας 
του χωρίου Λεονάρισσος δυνάμει του άρθρου 30 

Ή Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Λεονάρισσος,; ενα
σκούσα τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις αυτήν δυνάμει του άρθρου 
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30(1) και (2) τοϋ περί Ύδατοπρομηθείας των Χωρίων (Οικιακοί 
Σκοποί) Νόμου, δια του παρόντος εκδίδει τους ακολούθους Κανο
νισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οί περί Ύδατοπρο Έφημερίς 
μηθείας του χωρίου Λεονάρισσος (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του Κυβερνήσεως 
1971 και θα άναγινώσκωνται ομού μετά των περί Ύδατοπρομηθείας Παράρτημα 
του χωρίου Λεονάρισσος Κανονισμών του 1951 (εν τοις έφεξης άνα 3.To.i95i 
φερομένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί») οί δε βασικοί Κανονισμοί 3ο.ι ο.1964 
όμου μετά τών παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οί περί 13. 4.1967. 
Ύδατοπρομηθείας Λεονάρισσος του 1951 εως 1971. 

2. Οί βασικοί Κανονισμοί διά τοϋ παρόντος τροποποιούνται δια 
της ένθέσεως ευθύς μετά τόν Κοα/ονισμόν 5 του ακολούθου νέου Κα
νονισμού άριθμουμένου ώς Κανονισμού 5Α : 

«5Α. Ή δαπάνη νέας εγκαταστάσεως θά βαρύνη έξ ολοκλήρου 
τόν ιδιοκτήτη ν». 

3. Ό Κανονισμός 10 τών βασικών Κανονισμών διά τού παρόντος 
διαγράφεται και αντικαθίσταται διά του ακολούθου Κανονισμού : 

«10. Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε οικίας ή οικήματος 
έφωδιασμένου με οικιακόν ύδωρ θά καταβάλλη κατά τριμηνίαν 
βάσει της καταναλισκομένης ποσότητος ύδατος μετρούμενης δι° 
ύδρομετρητου τά δικαιώματα τά όποια θά όρίζη άπό καιρού εις 
καιρόν ή Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας τη έγκρίσει του Έπαρχου 
ώς ακολούθως : 

(α) Μέχρι ποσότητος 30 τόννων κατά τριμηνίαν μέχρι £1.350 
μίλς. 

(β) "Ανω τών 30 τόννων και ουχί πέραν τών 40 κατά τριμηνίαν 
το άντίστοιχον δικαίωμα της παραγράφου (α) και ποσόν 
μέχρι 50 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον τόννον. 

(γ) "Ανω τών 40 τόννων και ουχί πέραν τών 60 κατά τριμηνίαν 
τά αντίστοιχα ποσά βάσει τών παραγράφων (α) και (β) 
πλέον ποσόν μέχρι £0.150 μίλς δι ' εκαστον έπιπρόσθετον 
τόννον. 

(δ) "Ανω τών 60 τόννων κατά τριμηνίαν τά αντίστοιχα ποσά 
βάσει τών παραγράφων (α) , (β) και (γ) πλέον ποσόν μέχρι 
£0.200 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον τόννον». 

4. Τά ανωτέρω δικαιώματα θά καταβάλλονται εις τόν Πρόεδρον 
της 'Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας κατά τοιούτον τρόπον και χρόνον 
ώς ήθελε άποφασισθή ύπό της 'Επιτροπείας τή έγκρίσει του Έπαρχου. 

5. Ό Κανονισμός 11 τών βασικών Κανονισμών διά του πα
ρόντος διαγράφεται και αντικαθίσταται ύπό του ακολούθου Κανο
νισμού : 

«11. 'Εάν οιονδήποτε πρόσωπον παράλειψη νά πλήρωση οιαδή
ποτε δικαιώματα διά την προμήθειαν ύδατος δυνάμει του Κανο
νισμού 10 ή ένεργήση κατά παράβασιν τών Κανονισμών, τότε ή 
'Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας δύναται άνευ ειδοποιήσεως νά δια
κόψη την παροχήν ύδατος προς αυτόν μέχρις δτου άπαντα τά οφει
λόμενα δικαιώματα ώς κα ι έπιπρόσθετον ποσόν έκ £3 διά τήν 
έπανασύνδεσίν της υδατικής προμηθείας καταβληθούν ή ή τοιαύτη" 
παράβασις τερματισθή.». 

Οί ανωτέρω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό τοΰ Έπαρχου 'Αμμοχώστου. 
(Υ.Ε. 1059/59.) 


