
639 

του Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν δσον άφορα περιπτώσεις κατά 
τάς όποιας ουδεμία ενστασις υπεβλήθη δυνάμει του άρθρου 17 (4) τοΰ 
ε'ιρημένου Νόμου, εύηρεστήθη νά έγκρίνη τά σχέδια και τους τεχνι
κούς όρους τά άφορώντα τάς είς τήν στήλη ν (1) του κατωτέρω Πίνα
κος άπαριθμουμένας οδούς υπό τους όρους τους εκτιθεμένους ε'ις τήν 
στήλην (2) του αυτού Πίνακος. 

2. 'Υπό τήν έπιφύλαξιν των είς τήν στήλην (2) του κατωτέρω Πί
νακος εκτιθεμένων όρων, τά σχέδια καΐ οι τεχνικοί όροι τά άφορών
τα τάς εις τον ρηθέντα Πίνακα άναγραφομένας οδούς θά δεσμεύωσι 
τήν άρμοδίαν αρχήν διά τήν περιοχήν του Δήμου Λεμεσού καθώς 
και όλους τους επηρεαζόμενους Ίδιοκτήτας. 

Π Ι Ν Α 

(1) (2) 

Όνομα Όδου "Οροι συνοδεύοντες τήν 
εγκρισιν 

(α) Ευριπίδου (Τμήμα ΑΒΓΔ) 
(β) Χαριλάου Μιχαήλ Ηθ 
(γ) 'Απελλή ΕΖ 
(δ) Ευριπίδου ΑΒΓΔ 

(Τμήματα α—β—γ, ξ—ο) 
(ε) Ευριπίδου ΑΒΓΔ 

(Τμήματα δ—ε, θ—ι, 
κ—λ—μ—ν) 

(ζ) Ευριπίδου ΑΒΓΔ 
(Τμήμα εζ) 

(η) Ευριπίδου ΑΒΓΔ 
(Τμήμα ηθ) 

Ενεκρίθησαν απολύτως 
(άνευ όρων). 

(Υ.Ε. 23/59/256.) 

'Αριθμός 707 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΝ ΥΔΩΡ) 

ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 115 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 131 ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Συνδέσμου Κατωκοπιάς «Κτίρκας» 
Ή 'Επιτροπεία τοΰ 'Αρδευτικού Συνδέσμου Κατωκοπιάς «Κτίρκσο» 

εν τή 'Επαρχία Λευκωσίας, ενασκούσα τάς δυνάμει του άρθρου 12(1) 
και (4) τοΰ περί 'Αρδευτικών Συνδέσμων (Ίδιωτικόν "Υδωρ) Νόιτυ 
(εν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό Νόμος») χορηγουμένας αύτη 
εξουσίας, ήτοίμασε τους ακολούθους Κανονισμούς, οΐτινες δημοσιεύ
ονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκροαίας συμφώνως προς το 
άρθρον 12(3) τοΰ Νόμου : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι Τροποποιητικοί. Έφημερΐς 
Κανονισμοί τοΰ 'Αρδευτικού Συνδέσμου Κατωκοπιάς «Κτίρκας» τοΰ Δημοκρατί
1971 και θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά των Κανονισμών τοΰ Άρδευ jaf^^a 

τικοΰ Συνδέσμου Κατωκοπιάς «Κτίρκας» 1961 (έν τοις εφεξής άνα 23.6.1961. 
φερομένων ώς «οι βασικοί Κανονισμοί») και οι βασικοί Κανονισμοί 
και οι παρόντες Κανονισμοί θά άναγινώσκωνται όμοΰ ώς οι Κανο

ιατίας 
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νισμοί του ΆρδευτικοΟ Συνδέσμου Κατωκοπιας «Κτίρκας» 1961 εως 
1971. 

2. Ό Κανονισμός 6 των βασικών Κανονισμών τροποποιείται δια 
της εξ αότοΰ διαγραφής του ποσοστού «3%» (πρώτη γραμμή) έν τη 
παραγράφω (3) και της αντικαταστάσεως αύτοΟ δια του ποσοστού 
«1%». 

Έγένετο τη 28η Αυγούστου 1971 
(Υ.Ε. 138/61.) 

Αριθμός 708 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ (ΟΙΚΙΑΚΟΙ 

Σ Κ Ο Π Ο Ι ) Ν Ο Μ Ο Σ , ΚΕΦ. 349 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό της Ε π ι τ ρ ο π ε ί α ς Ύδατοπρομηθείας 
του χωρίου Πραστειόν δυνάμει του άρθρου 30. 

Ή Επ ι τροπε ία Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Πραστειόν, 
ενασκούσα τάς εξουσίας τάς χορηγούμενος εις αυτήν δυνάμει του 
άρθρου 30 (1) και (2) του περί Ύδατοπρομηθείας τών Χωρίων (ΟI-
κιακοί Σκοποί ) Νόμου, διά του παρόντος εκδίδει τους ακολούθους 
Κανονισμούς : 

■Επίσημος 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι περί Ύδατο-
Έφημερίς προμηθείας του χωρίου Πραστειόν (Τροποποιητικοί) Κανονι-
Παράρτημσ σμοί 1971 και θά άναγινώσκωνται όμοϋ μετά τών περί Ύδατοπρο
26.9.1951 μηθείας του χωρίου Πραστειόν Κανονισμών του 1951 (έν τοις εφεξής 
8.4.1965. αναφερομένων ως «οι βασικοί Κανονισμοί»), οί δε βασικοί Κανονι

σμοί όμου μετά τών παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οί 
περί Ύδατοπρομηθείας Πραστειου Κανονισμοί του 1951 εως 1971. 

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

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

έφωδιασμένου μέ οίκιακόν ϋδωρ θά καταβάλλη κατά τριμηνίαν 
βάσει της καταναλισκομένης ποσότητος ύδατος μετρούμενης δι' 
ύδρομετρητου τά δικαιώματα τά όποια θά όρίζη άπό καιρού είς 
καιρόν ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας τη έγκρίσει του Έπαρχου 
ώς ακολούθως : 

(α) Δι' εκαστον κοπτοη/αλωθέντα τόννον και ουχί πέραν τών 24 
τόννων κατά τριμηνίαν, 75 μίλς τόν τόννον. 

(β) "Ανω τών 24 τόννων και ουχί πέραν τών 36 τόννων κατά 
τριμηνίαν, το άντίστοιχον δικαίωμα βάσει της παραγράφου 
(α) και ποσόν μέχρι 50 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον τόν
νον. 

(γ) "Ανω τών 36 τόννων και ουχί πέραν τών 45 τόννων κατά 
τριμηνίαν, τά αντίστοιχα ποσά βάσει τών παραγράφων (α) 
και (β) πλέον ποσόν μέχρις 75 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθε
τον τόννον. 


