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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. 
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(δ) "Ανω των 45 τόννων και ουχί πέραν των 75 τόννων κατά 
τριμηνίαν, τα αντίστοιχα ποσά βάσει των παραγράφων (α), 
(β) και (γ) και ποσόν μέχρις 100 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσ-
θετον τόννον. 

(ε) "Ανω των 75 τόννων κατά τριμηνίαν, τά αντίστοιχα ποσά 
βάσει των παραγράφων (α), (β), (γ) και (δ) πλέον ποσόν 
μέχρις 150 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον τόννον. 

4. Τά ανωτέρω δικαιώματα θά καταβάλλονται εις τον Πρόεδρον 
της Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας κατά τοιούτον τρόπον καΐ χρόνον 
ώς ήθελε άποφασισθή ύπό τής 'Επιτροπείας τη έγκρίσει του Έπαρχου. 

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

«11. Έ ά ν οιονδήποτε πρόσωπον παράλειψη νά πλήρωση οιαδή
ποτε δικαιώματα διά την προμήθειαν Οδατος 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 τήν 
έποα/ασύνδεσιν της υδατικής προμηθείας καταβληθούν ή ή τοιαύτη 
παράβασις τερματισθή.». 

Οί ανωτέρω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έπαρχου 'Αμμοχώστου. 
(Υ.Ε. 718/59.) 

'Αριθμός 709 
Ο ΠΕΡΙ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 100) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 12 

Επειδή εις την συνεδρίαν ήτις δεόντως συνεκλήθη και συνεκρο
τήθη εις το χωρίον Καλαβασσός τής 'Επαρχίας Λάρνακος τήν 22αν 
Νοεμβρίου 1970 δυνάμει τών διατάξεων του περί Δενδροφυτείας 
(Χωριτικών Περιοχών) Νόμου απεφασίσθη ύπό τής απαιτουμένης 
πλειοψηφίας τών κατ' αυτήν παρόντων 'ιδιοκτητών δπως ώρισμέναι 
περιοχαί έπιφυλαχθώσιν ώς Περιοχή Δενδροφυτείας του χωρίου Κα
λαβασσός' 

Και επειδή ό Κοινοτάρχης του χωρίου Καλαβασσός απέστειλε προς 
έμέ, δυνάμει του άρθρου 11 του ε'ιρημένου Νόμου, "Εκθεσιν ύπογε
γραμμένην και ένσφρα ισμένην ύπ' αύτου περιέχουσοα/ περιγραφήν 
τών ε'ιρημένων περιοχών μετά συνόρων καί λεπτομερειών και δη
λουσαν δτι αϊ τοιαυται περιοχαί έκπληρώσι τους καθοριζόμενους 
εις το άρθρον 10(4) του ε'ιρημένου Νόμου δρους : 

Νυν, διά ταύτα, εγώ, ό "Επαρχος τής 'Επαρχίας Λάρνακος, τελι
κώς έγκρίνας τήν εν λόγω "Εκθεσιν διά του παρόντος Διατάγματος 
κηρύττω τάς περιγραφομένας εις το κατωτέρω Δελτίον περιοχάς 
ώς έπιφυλασσομένας ώς· Περιοχήν Δενδροφυτείας του χωρίου Κα
λαβασσός. 

ΔΕΛΤΙΟΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ «Α» 

Ή περιοχή εκείνου του χωρίου Καλαβασσός τής 'Επαρχίας Λάρ
νακος ή κειμένη εντός τών ακολούθων ορίων, ήτοι : 


