
524 

'Αριθμός 589 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 

(ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό της Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας 
του χωρίου Ταύρου δυνάμει τοΰ άρθρου 30 

Ή Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Ταύρου ενασκούσα 
τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις αυτήν δυνάμει του άρθρου 30(1) 
και (2) του περί Ύδατοπρομηθείας των Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) 
Νόμου, δια του παρόντος εκδίδει τους ακολούθους Κοτνονισμούς : 

Έ-πίσημος ι. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι περί Ύδατοπρο-
|Εφημερις̂  μηθείας του χωρίου Ταύρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1971 
ΤρίτονΤ καΐ θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά των περί Ύδατοπρομηθείας του 
28.1.1965 χωρίου Ταύρου Κανονισμών του 1954 (εν τοις εφεξής αναφερομένων 
18.5.1967. ώς «οί βασικοί Κανονισμοί») οι δε βασικοί Κοα/ονισμοί όμοΰ μετά 

τών παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οί περί Ύδατοπρο
μηθείας Ταύρου τοΰ 1954 εως 1971. 

2. Οί βασικοί Κοτνονισμοί διά του παρόντος τροποποιούνται διά 
τής ένθέσεως ευθύς μετά τόν Κανονισμόν 5 του ακολούθου νέου Κα
νονισμού άριθμουμένου ώς Κανονισμού 5Α : 

«5Α. Ή δαπάνη νέας εγκαταστάσεως θά βαρύνη εξ ολοκλήρου 
. τόν ίδιοκτήτην». 

3. Ό Κανονισμός 10 τών βασικών Κανονισμών διά τοΰ παρόντος 
διοςγράφεται και αντικαθίσταται διά τοΰ ακολούθου Κανονισμοΰ : 

«10. Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε οικίας ή οικήματος 
εφοδιασμένου με οίκιακόν ϋδωρ θά καταβάλλη κατά τριμηνίαν 
βάσει τής καταναλισκομένης ποσότητος ύδατος μετρούμενης δι' 
ύδρομετρητοΰ τά δικαιώματα τά όποια θά όρίζη άπό καιροΰ είς 
καιρόν ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας τη έγκρίσει τοΰ Έπαρχου 
ώς ακολούθως : 

(α) Μέχρι ποσότητος 30 τόννων κατά τριμηνίαν μέχρι £1.950 
μίλς. 

(β) "Ανω τών 30 τόννων και ουχί πέραν τών 40 κατά τριμηνίαν 
το άντίστοιχον δικαίωμα τής παραγράφου (α) και ποσόν 
μέχρι £0.050 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον τόννον. 

(γ) "Ανω τών 40 τόννων και ουχί πέραν τών 60 κατά τριμηνίαν 
τά αντίστοιχα ποσά βάσει τών παραγράφων (α) καΐ (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 καταβάλλωνται εις τόν Πρόεδρον 
τής 'Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας κατά τοιοΰτον τρόπον καί χρόνον 
ώς ήθελε άποφασισθή ύπό τής 'Επιτροπείας τή έγκρίσει τοΰ Έπαρχου. 

5. Ό Κοα/ονισμός 11 τών βασικών Κανονισμών διά τοΰ παρόντος 
διαγράφεται καί αντικαθίσταται ύπό τοΰ ακολούθου Κοα/ονισμοΰ : 

«11. 'Εάν οιονδήποτε πρόσωπον παράλειψη νά πλήρωση οιαδή
ποτε δικαιώματα διά τήν προμήθειαν ύδατος δυνάμει τοΰ Κανο
νισμοΰ 10 ή ενεργή ση κατά παράβασιν τών Κανονισμών, τότε ή 
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Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας δύναται άνευ ειδοποιήσεως να δια
κόψη την παροχήν ύδατος προς αυτόν μέχρις δτοα άπαντα τά οφει
λόμενα δικαιώματα ως και έπιπρόσθετον ποσόν εκ £3 δια την 
έπανασύνδεσιν της υδατικής προμηθείας καταβληθούν ή ή τοιαύτη 
παράβασις τερματισθή». 

Οί ανωτέρω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έπαρχου 'Αμμοχώστου. 
(Υ.Ε. 472/59.) 

'Αριθμός 590 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ Ί30 ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος 
'Καπούτι «Μοσφίλια του Σαράφη» 

Ή Επιτροπεία του 'Αρδευτικού Τμήματος Καπούτι «Μοσφίλια τοΰ 
Σαράφη» εν τή 'Επαρχία Λευκωσίας, ενασκούσα τάς δυνάμει του 
άρθρου 17 του περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου (εν 
τοις εφεξής αναφερομένου ως «ό Νόμος») χορηγουμένας αύτη εξου
σίας, ήτοίμασε τους ακολούθους Κανονισμούς, οϊτινες, κατόπιν συμ
μορφώσεως προς τάς διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου, δημοσιεύ
ονται εν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας συμφώνως προς το 
άρθρον 19 του Νόμου : 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οί τοΟ 'Αρδευτικού 
Τμήματος Καπούτι «Μοσφίλια του Σαραφή» Κανονισμοί τοΰ 1971. 

2. Οί περί 'Αρδεύσεως Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος «Άρ Επίσημος 
γάκι άρ. 1» τοΰ 1967 (εν τοις εφεξής αναφερόμενοι ώς «οί Κανόνι 'ΕΦημερίς 
σμοί») θεωρούνται ώς γενόμενοι ύπό τής Επιτροπείας τοΰ Άρδευ ja[roy^a 

τικοΰ Τμήματος Καπούτι «Μοσφίλια τοΰ Σαραφή» και θά έφαρμό 16.6.1967. 
ζωνται εις το Άρδευτικόν Τμήμα Καπούτι «Μοσφίλια τοΰ Σαραφή» 
τοΰ χωρίου Καπούτι, άναγινωσκόμενοι και έρμηνευόμενοι ώς εάν 
εΐχον άντικατασταθή εν αύτοΐς— 

(α) αί λέξεις «Άργάκι άρ. 1», οπουδήποτε αδται απαντώνται εν 
αύτοΐς, διά τών λέξεων «Καπούτι «Μοσφίλια τοΰ Σαραφή» ». 

(β) αί λέξεις «τήν 19ην Μαρτίου 1967» (δευτέρα γραμμή) και 
«εντός τής τελευταίας εβδομάδος τοΰ μηνός Φεβρουαρίου» 
(τρίτη και τετάρτη γραμμαί) εν τω Κανονισμω 3 διά τών 
λέξεων «τήν 12ην 'Ιανουαρίου 1971» και «εντός τής πρώτης 
εβδομάδος τοΰ μηνός Δεκεμβρίου» αντιστοίχως' 

(γ) αί λέξεις «τήν 31ην Δεκεμβρίου» (πρώτη γραμμή) εν τή 
παραγράφω (2) τοΰ Κανονισμού 4, διά τών λέξεων «τήν 
31ην Ιουλίου»' 

(δ) το ποσοστόν «2%» (πρώτη γραμμή) έν τή παραγράφω (3) 
τοΰ Κανονισμού 4 διά τοΰ ποσοστού «1%»' 

(ε) αί λέξεις «μή υπερβαίνον £10.000 μίλς» (δευτέρα γραμμή) 
και «μή υπερβαίνουσας το ποσόν τών £10.» (έβδομη και 
ογδόη γραμμαί) έν τω Κανονισμω 5, διά τών λέξεων «μή 
υπερβαίνον £30.000 μίλς» και «μή υπερβαίνουσας το ποσόν 
τών £20.», αντιστοίχως' 

(στ) αί λέξεις «τής 31ης Δεκεμβρίου» (δευτέρα γραμμή) έν τω 
Κανονισμω 6 διά τών λέξεων «τής 31ης Ιουλίου»' 

(ζ) αί λέξεις «τής 1ης Ιανουαρίου» (τρίτη γραμμή) έν τω Κα
νονισμω 8 διά τών λέξεων «τής 31ης 'Ιουλίου»' 


