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Δια ταύτα, ό Υπουργός Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγούμενος εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει της επιφυ
λάξεως (β) του εδαφίου (3); τοΰ άρθρου 4 του περί Έπιτάξΐως 
'Ιδιοκτησίας Νομού, ή ένάσκησις των οποίων ανετέθη ύπό τοΰ Ύπουρ-
γικοΟ Συμβουλίου εις αυτόν, δια του παρόντος παρατείνει την εν 
τω διατάγματι. . αναφερομένη ν περίοδον δια περαιτέρω περίοδον 
δώδεκα μηνών. 

Έγένετο τη ΙΟη Σεπτεμβρίου 1971 
(Υ.Ε. 765/59/2,); 

Αριθμός 740 "/ 
Ο ΠΕΡΙ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 185 

Άνακοίνωσις του Έπαρχου 'Αμμοχώστου 

Δυνάμει τών προνοιών τοΰ άρθρου 6 άναγινωσκομένων έν συνδυα
σμω προς τ ή ν ύ π ' αριθμόν,12 κατηγορίαν του Δευτέρου Πίνακος 
του περί Υπαλλήλων Καταστημάτων (Τροποποίησις Πινάκων) Δια
τάγματος του 1967, γνωστοποιείται ώδε δτι τα εντός τών δημοτικών 
ορίων 'Αμμοχώστου ευρισκόμενα καταστήματα δύνανται νά παρα
μείνουν, ανοικτά μεταξύ της 4ης μ.μ. και της 8ης μ.μ. της Κυριακής 
12ης Σεπτεμβρίου 1971, έπ' ευκαιρία της επισκέψεως εις Άμμόχω . 
στον ομάδος περιηγητών. 

'Εξεδόθη έν Άμμοχώστω τή:8η Σεπτεμβρίου 1971 
(Υ.Ε. 52/60/8.) 

'Αριθμός 741. 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΩΝ (ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ) 

ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

Κανονισμοί εκδοθέντες ύπό της 'Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας 
Περιστερώνας δυνάμει τών προνοιών του άρθρου 30 

Ή 'Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας Περιστερώνας (Πάφου) ενασκού
σα τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις αυτήν ύπό του άρθρου 30 
του περί Ύδατοπρομηθείας Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) Νόμου, Κεφ. 
349, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι Κανονισμοί ούτοι θά άναφέρωνται ώς οι περί Ύδατοπρομηθείας 
Περιστερώνας (Πάφου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 1971 κοα θά 
άνάγινώσκωνται όμοΰ μετά τών περί. Ύδατοπρομηθείας του χωρίου 
Περιστερώνα (Πάφου)' Κανονισμών του 1949 ("έν τοις εφεξής ανα
φερόμενοι ώς «οι βασικοί Κανονισμοί»)·, και οι βασικοί Κανονισμοί 
και οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται όμου ώς οι περί Ύδα
τοπρομηθείας του χωρίου Περιστερώνα Κανονισμοί 1949 εως 1971. 

2:.fQ Κανονισμός ύπ'< αριθμόν 10 τών βασικών Κανονισμών δ.ιά 
τοΟ: παρόντος διαγράφεται και αντικαθίσταται ύπό του ακολούθου. 
Κανονισμού :  ;. 
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«Κανονισμός 10.—(1) "Εκαστον πρόσωπον το όποιον δικαιούται 
εις προμήθειαν οικιακού ύδατος καί ζητεΐ δπως μεταφερθή οιον
δήποτε οίκιακόν υδώρ από τόν κύριον σωλήνα εις τό ίδιωτικόντου 
οίκημα, οφείλει να κατάθεση αμέσως παρά τη '.επιτροπή "Υδάτο
προμηθείας— 

(α) ποσόν ίσον προς τάς ύπολογιζομένας δαπανάς αϊ όποΐαι 
απαιτώ νται δια την επισκευή ν των σωλήνων καί τών .δρόμων 
δια τών όποιων θά γίνη ή τοιαύτη μεταφορά". 

φ) ποσόν όριζόμενον εκάστοτε ύπό τής Επιτροπείας Ύδατο
προμηθείας όπερ έν ουδεμία περιπτώσει θά .ύπερβαίνη τάς 
£5 καί θα άντιπροσωπεύη τήν άξίαν του ύδρομετρητου 
όστις θά πάραχωρή.ται ύπό τής 'Επιτροπείας' .και 

(γ) ποσόν έκ £1 ώς δικαίωμα τής Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας. 
Έάν τό τοιούτον πρόσωπον παράλειψη νά πράξη ό.ϋτω ή 
Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας δύναται νά άρνηθή τοιαύτην 
μεταφοράν οικιακού ύδατος. 

(2) Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιουδήποτε υποστατικού ή τόπου 
έφοδιαζομένου δι' οικιακού ύδατος θά πληρώνη δικαιώματα βάσει 
τής καταναλισκομένης ποσότητος ύδατος μετρούμενης δι' ύδρομε
τρητοΟ ώς θά κοΦορίζωνται από καιρού είς καιρόν ύπό τής 'Επι
τροπής Ύδατοπρομηθείας τή έγκρίσει του Έπαρχου, ·δέν ίθά υπερ
βαίνουν δμως τά £0.500 μίλς κατά κυβικόν μέτρον». 
3. Ό Κανονισμός 1.1 τών βασικών Κανονισμών διαγράφεται, καί 

αντικαθίσταται ύπό του ακολούθου ΚανονισμοΟ :.· ·..·.; ·· .■;. 
«Κανονισμός 11.—(1) "Οταν οιονδήποτε πρόσωπον δικάιούμενον 

είς προμήθειαν οικιακού ύδατος· παράλείπη ή αμελή νά πληρώνη 
έν σχέσει προς τούτο .οιαδήποτε δικαιώματα άτινα καθίστανται 
πληρωτέα ύπ' αύτου βάσει του Κανονισμού 10(2) καί 10(3) πέραν 
τών δεκαπέντε ήμερων άπό τής ημέρας αποστολής είς αυτό ύπό 
τής 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας σχετικού προς τούτο λογαρια
σμού ή ενεργή κατά παράβασιν του μέρους τούτου τών Κανονισμών 
θά εΐναι νόμιμον διά την Έπιτροπήν Ύδατοπρομηθείας νά οίδη 
οδηγίας δπως ή τοιαύτη προμήθεια οικιακού ύδατος είς τό τοιούτον 
πρόσωπον διακοπή άνευ ετέρας ειδοποιήσεως μέχρις δτου δλα 
τά δικαιώματα τά αναφερόμενα έν σχέσει προς τούτο καί επί 
πλέον ποσόν £1 ώς δικαιώματα έπανασυνδέσεως πληρωθούν ή 
μέχρις δτου ή τοιαύτη παράβασις παύση νά υφίσταται, αναλόγως 
τής περιπτώσεως. 

(2) "Ολα τά δικαιώματα, αϊ αποζημιώσεις καί τά ενοίκια τά 
πληρωτέα δυνάμει του μέρους τούτου τών Κανονισμών θά πληρώ
νω νται είς οιονδήποτε πρόσωπον έξουσιοδοτημένον προς τούτο ύπό 
τής Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας». 

Οι ανωτέρω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έπαρχου Πάφου. 
(Υ. Ε. 1488/59.) 

'Αριθμός 742 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

ΔιάτοΓ/μα έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4 
Δεδομένου δτι ή έν τφ παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί

νητος ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή* ιδιοκτησία») 


