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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») 
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.;Λ είναι ·,αναγκαία διά τους .ακολούθους (σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
,^τοί; δια την λιμενικήν άνάπτυξιν της 'Επαρχίας λάρνακος ή οίον

·'.:· δήποτε των ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης Λ επιβάλλεται 
 διά: τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά: την κατασκευή ν, λιμένος είς 

Λάρνακα : 
Διά ταύτα, ό 'Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων ; ένάσκών τάς 

εξουσίας τάς χορηγουμένας είς το Ύπουργίκόν Συμβόύλιον δυνάμει 
του άρθρου 4.του περί Έπιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις 
των ' οποίων 'ανετέθη ~ύπό' του Υπουργικού Σ υμβουλίου είς αυτόν, 

: διά του παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία διά 
τους ως άνω σκοπούς και διατάττει την έπίταξιν αύτης ύπό της 
Δημοκρατίας διά τους ώς είρηται σκοπούς διά περίοδον ενός έτους 

. άπό της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος 
• έντη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας. . .,·. 

..Γ.„, . ■ t ... Π Ι Ν Α Ξ , . ' . ; . . ;', (.. 
' ·'··■■'■ !Η ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τη ενορία .Λάρνακι.τής πόλεως 
: Λάρνακος. ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ'; άρ. 21 

(δλσν), του Συμπλέγματος «D», 239 (δλον);'. 241 ,;;(δλΟΜ)Γ.:κα! 68 
(δλόν), του Συμπλέγματος «C». " ' ' " :'γ 

Ή ίίκτασις γης της έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έξ 
■■■ επτά σκαλών, ενός προσταθίου και 272 τετραγωνικών ποδών περίπου 

καΐ δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος έπϊ του σχετικού σχεδίου τοΰ 
c υπογεγραμμένου ύπό του Διευθυντού Τμήματος Δημοσίων "Εργων, 

ημερομηνίας 14ης Σεπτεμβρίου 1971. 
Άντίγραφον τοΟ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 

' υπό παντός' ενδιαφερομένου προσώπου έν τω. Γραψείω του Έπαρχου 
Λάρνακος.1 

/:, Έγένετο τη 15η Σεπτεμβρίου 1971 , : i 

'.-■·■■■(.>.·■> - . . ■ > · (Υ.Σ.Ε.:75/59/3/Β/νΜ.) 

• Έτυπώθη έν'τφ Τυπογραφείο της Κυπριακής -Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.. 


