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«5 Α. Ή δαπάνη νέας εγκαταστάσεως θα βαρύνη εξ ολοκλήρου 
τον ίδιοκτήτην». 
3. Ό Κανονισμός 10 των βασικών Κανονισμών δια τοϋ παρόντος 

διαγράφεται και αντικαθίσταται δια του ακολούθου Κανονισμού : 
«10. Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε οικίας ή οικήματος 

εφοδιασμένου με οίκιακόν ύδωρ θά καταβάλλη κατά τριμηνίαν 
βάσει της καταναλισκομένης ποσότητος ύδατος μετρούμενης δι' 
ύδρομετρητοΰ τα δικαιώματα τά όποια θά όρίζη από καιρού εις 
καιρόν ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας τη έγκρίσει του Έπαρχου 
ως ακολούθως : 

(α) Μέχρι ποσότητος 30 τόννων κατά τριμηνίαν μέχρι £1.650 
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 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 
200 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον τόννον.». 

4. Τά ανωτέρω δικαιώματα θά καταβάλλονται εις τον Πρόεδρον 
της 'Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας κατά τοιούτον τρόπον και χρόνον 
ως ήθελε άποφασισθή υπό της 'Επιτροπείας τη έγκρίσει του Έπαρχου. 

5. Ό Κανονισμός 11 τών βασικών Κανονισμών διά του παρόντος 
διαγράφεται και αντικαθίσταται υπό του ακολούθου Κανονισμού : 

«11. Έάν οιονδήποτε πρόσωπον παράλειψη νά πλήρωση οιαδή
ποτε δικαιώματα διά τήν προμήθειαν ύδατος δυνάμει του Κανο
νισμού 10 ή ένεργήση κατά παράβασιν τών Κανονισμών τότε ή 
Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας δύναται άνευ ειδοποιήσεως νά δια
κόψη τήν παροχήν ύδατος προς αυτόν μέχρις δτου όπταντα τά οφει
λόμενα δικαιώματα ως και έπιπρόσθετον ποσόν έκ £3 διά τήν 
έπανασύνδεσιν της υδατικής προμηθείας καταβληθούν ή ή τοιαύτη 
παράβασις τερματισθη». 

Οί ανωτέρω Κανονισμοί ενεκρίθησαν υπό του Έπαρχου 'Αμμο
χώστου. 

(Υ.Ε. 633/59.) 

Αριθμός 618 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 

(ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

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

Ή Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας τοϋ χωρίου Κοιλάνεμος, ενα
σκούσα τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις αυτήν δυνάμει του άρθρου 
30(1) και (2) του περί Ύδατοπρομηθείας τών Χωρίων (Οικιακοί 
Σκοποί) Νόμου, διά του παρόντος εκδίδει τους ακολούθους Κανο
νισμούς : 



SSI 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά αναφέρω νται ώς οι περί Ύδατοπρο
μηθείας του χωρίου Κοιλάνεμος (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
1971 και θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά των περί Ύδατοπρομηθείας 
του χωρίου Κοιλάνεμος Κανονισμών του 1954 (εν τοις εφεξής ανα
φερομένων ώς «οι βασικοί Κανονισμοί») οι δε δασικοί Κανονισμοί 
όμοΰ μετά των παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οι περί 
Ύδατοπρομηθείας Κοιλάνεμος του 1954 εως 1971. 

2. Οι βασικοί Κανονισμοί διά του παρόντος τροποποιούνται διά 
της ένθέσεως ευθύς μετά τον Κανονισμόν 5 του ακολούθου νέου Κα
νονισμού άριθμουμένου ώς Κανονισμού 5Α : 

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

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

«10. Ό Ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε οικίας ή οικήματος 
έφωδιασμένου με οίκιακόν ύδωρ θά καταβάλλη κατά τριμηνίαν 
βάσει της καταναλισκομένης ποσότητος ϋδατος μετρούμενης δι' 
ύδρομετρητου τά δικαιώματα τά όποια θά όρίζη από καιρού είς 
καιρόν ή Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας τη έγκρίσει του Έπαρχου 
ώς ακολούθως : 

(α) Μέχρι ποσότητος 30 τόννων κατά τριμηνίαν μέχρι £1.500 
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 κοπά 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 είς τον Πρόεδρον 
της 'Επιτροπείας Ύδατοπρομηθε'ιας κατά τοιούτον τρόπον καΐ χρόνον 
ώς ήθελε άποφασισθή ύπό τής 'Επιτροπείας τη έγκρίσει του Έπαρχου. 

5. Ό Κανονισμός 11 τών βασικών Κανονισμών διά το0 πα
ρόντος διοτ/ράφεται και αντικαθίσταται ύπό του ακολούθου Κανο
νισμού : 

«11. Έάν 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 και έπιπρόσθετον ποσόν έκ £3 διά την 
έπανασύνδεσιν τής υδατικής προμηθείας καταβληθούν ή ή τοιαύτη 
παράβασις τερματισθή.». 

ΟΙ ανωτέρω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έπαρχου 'Αμμοχώστου. 
(Υ.Ε. 447/59.) 
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