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'Αριθμός 619 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 

(ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

Κανονισμοί γενόμενοι υπό της Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας 
του χωρίου Βουκολίδα δυνάμει του άρθρου 30 

Ή Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας του. χωρίου Βουκολίδα ενασκούσα 
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 Κανονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ώς οι περί Ύδατοπρο- Επίσημος 
μηθείας τοΰ χωρίου Βουκολίδα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 'Εφημερίς 
1971 και θά άναγινώσκωνται όμου μετά τών περί Ύδατοπρομηθείας ^αμάρτημα 
του χωρίου Βουκολίδα Κανονισμών του 1954 (εν τοις εφεξής άνα j_ 7.1954 
φερομένων ώς «οι βασικοί Κανονισμοί») οι δε βασικοί Κανονισμοί 4. 2.1965 
όμοΰ μετά τών παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οι περί 7.10.1965. 
Ύδατοπρομηθείας Βουκολίδα 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 έξ ολοκλήρου 
τον ιδιοκτήτη ν». 
3. 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 

έφωδιασμένου με οίκιακόν ύδωρ θά καταβάλλη κατά τριμηνίαν 
βάσει της καταναλισκομένης ποσότητος ύδατος μετρούμενης δι' 
ύδρομετρητοΟ τά δικαιώματα τά όποια θά όρίζη άπό καιρού εις 
καιρόν ή Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας τη έγκρίσει τοΟ Έπαρχου 
ώς ακολούθως : 

(α) Μέχρι ποσότητος 30 τόννων κατά τριμηνίαν μέχρι £1.650 
μίλς. 

(β) 'Άνω τών 30 τόννων και ουχί πέραν τών 40 κατά τριμηνίαν 
το άντίστοιχον δικαίωμα της παραγράφου (α) και ποσόν 
μέχρι £0.050 μίλς δι' έ'καστον 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 ε'ις τον Πρόεδρον 
της 'Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας κατά τοιούτον τρόπον καί χρόνον 
ώς ήθελε άποφασισθή υπό της 'Επιτροπείας τη έγκρίσει του Έπαρχου. 

5. Ό Κανονισμός 11 τών βασικών Κανονισμών διά του παρόντος 
διοτ/ράφεται καί 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
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κόψη την παροχήν ύδατος προς αυτόν μέχρις δτου άπαντα τα οφει
λόμενα δικαιώματα ώς και έπιπρόσθετον ποσόν έκ £3 δια τήν 
έπανασύνδεσίν της υδατικής προμηθείας καταβληθούν ή ή τοιαύτη 
παράβασις τερματισθή». 

Οι ανωτέρω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό τού Έπαρχου 'Αμμοχώστου. 
(Υ.Ε. 470/59.) 

'Αριθμός 620 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΩΝ 
(ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

Κανονισμοί θεσπισθέντες ύπό της Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας 
Σκούλλη δυνάμει των προνοιών του άρθρου 30 

Ή 'Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας Σκούλλη ενασκούσα τάς εξου
σίας τάς χορηγουμένας ε'ις αυτήν ύπό του άρθρου 30 του περί Ύδα
τοπρομηθείας Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) Νόμου, Κεφ. 349 εκδίδει 
τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι Κανονισμοί ούτοι δύνανται να άναφέρωνται ώς οι περί Ύδα
τοπρομηθείας Σκούλλη Τροποποιητικοί Κανονισμοί 1971 και θά 
άναγινώσκωνται όμου μετά των περί Ύδατοπρομηθείας του χωρίου 
Σκούλλη Κανονισμών του 1950 (εφεξής αναφερόμενοι ώς οι «βασικοί 
Κανονισμοί») και οί βασικοί Κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί 
θά άναφέρωνται όμου ώς οί περί Ύδατοπρομηθείας του χωρίου 
Σκούλλη Κανονισμοί 1950—1971. 

2. Ό Κανονισμός ύπ' άρ. 10 των βασικών Κανονισμών διά του 
παρόντος διαγράφεται και αντικαθίσταται ύπό τουι ακολούθου Κανο
νισμού : 

«Κανονισμός 10—(1). "Εκαστον πρόσωπον το όποιον δικαιούται 
εις προμήθειαν οικιακού ύδατος και ζητεί όπως μεταφερθή οίον' 
δήποτε οίκιακόν ύδωρ άπό τον κύριον σωλήνα εις το ίδιωτικόν 
του οίκημα, οφείλει νά κατάθεση αμέσως παρά τή 'Επιτροπή Ύδα
τοπρομηθείας, (α) ποσόν ϊσον προς τάς υπολογιζόμενα ς δαπανάς 
αϊ όποΐαι άπαιτώνται διά τήν έπισκευήν τών σωλήνων και τών 
δρόμων διά τών οποίων θά γίνή ή τοιαύτη μεταφορά, (β) ποσόν 
όριζόμενον εκάστοτε ύπό τής 'Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας δπερ 
εν ουδεμία περιπτώσει θά ύπερβαίνη τάς £5.000 και θά άντιπρο-
σωπεύη τήν άξίαν του ύδρομετρητού δστις θά παραχωρήται ύπό 
τοΰ Συμβουλίου, και (γ) ποσόν έκ £1 ώς δικαίωμα τής Επιτροπής 
Ύδατοπρομηθείας. 'Εάν το τοιούτον πρόσωπον παράλειψη νά 
πράξη οϋτω ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας δύναται νά άρνηθή τοι
αύτην μεταφοράν οικιακού ύδατος. 

(2) Ό 'ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιουδήποτε υποστατικού ή τόπου 
έφοδιαζομένου δι' οικιακού ϋδατος θά πληρώνη δικαιώματα βάσει 
τής καταναλισκομένης ποσότητος ύδατος μετρούμενης δι' ύδρομε
τρητοΟ ώς θά καθορίζωνται άπό καιρού εις καιρόν ύπό τής 'Επι
τροπής Ύδατοπρομηθείας δεν θά υπερβαίνουν όμως τά 500 μίλς 
κατά κυβικόν μέτρον. 

(3) 'Επιπροσθέτως τών εν τή παραγράφω. (2) πληρωτέων δικαι
ωμάτων θά πληρώνεται ύπό του ιδιοκτήτου ή κατόχου υποστατικού 
ή τόπου έφοδιαζομένου με οίκιακόν ύδωρ ένοίκιον £1 ετησίως δι' 


