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'Αριθμός 74 
Ο Π Ε Ρ Ι ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό της Ε π ι τ ρ ο π ε ί α ς τοΰ 
Αρδευτικού Τμήματος Καζαφανίου. 

Ή Ε π ι τ ρ ο π ε ί α του 'Αρδευτικού Τμήματος Καζαφανίου, ενασκούσα 
τάς εξουσίας τάς χορηγούμενος εις αύτή^ δυνάμει του άρθρου 19 του 
περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου, Κεφ. 342,, δια τοΰ 
παρόντος εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι Κανονισμοί οδτοι θά άναφέρωντοί ώς οι περί 'Αρδεύσεως 
Κανονισμοί τοΰ 'Αρδευτικού Τμήματος Καζαφανίου. 

2. Οι περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Κανονισμοί τοΰ 'Αρ
δευτικού Τμήματος « Ά ρ γ ά κ ι Ά ρ . 1» τοΰ 1967, οι δημοσιευθέντες εις 
το Τρίτον Παράρτημα της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας της 
16ης ' Ιουνίου 1967, υπ' αρ. γνωστοποιήσεως 496ι— 

(α) θεωρούνται ώς Κανονισμοί θεσπισθέντες ύπό της 'Επιτρο
πε ίας τοΰ 'Αρδευτικού Τμήματος τοΰ χωρίου Καζάφανι' 

(β) θά εφαρμόζονται εις το χωρίον Καζάφανι : 
Νοείται δτι ή λέξις « Ά ρ γ ά κ ι 'Αρ. 1»,, οπουδήποτε αυτή 

απαντάται , θά άντικατασταθή διά της λέξεως «Καζάφανι»' 
( γ ) αί ήμερομηνίαι αϊτινες. αναφέρονται εις την παράγραφον 3 

δέον δπως άντικατασταθοΰν διά τών ημερομηνιών 9.11.70, 
Νοεμβρίου, αντιστοίχως" 

(δ) αί ήμερομηνίαι αί αναφερόμενοι εις τάς παραγράφους 4 (2) , 
6,, 7, 8, 11 και 14 (1) δέον δπως αντικατασταθούν διά τών 
ημερομηνιών «30ήν Νοεμβρίου», «29ην Νοεμβρίου», «31 η ν Δε
κεμβρίου!», «31 ην Δεκεμβρίου»,, «Μάρτιον και Άπρίλιον», 
«31 ην Μαρτίου», αντιστοίχως' και 

(ε) το δ ικαίωμα δπερ αναφέρεται εις τ ή ν παράγραφον 5 δέον 
δπως άντικατασταθή διά τοΰ αριθμού £5.000 μίλς. 

(Υ.Ε. 42/71.) 

'Αριθμός 75 
Ο Π Ε Ρ Ι Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ω Σ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 
65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) 

Γνωστοποίησις δυνάμει τοΰ άρθρου 17 (7) . 

Άναφορ ικώς προς τήν ύπ' άρ. 1047 Γνωστοποίησιν τήν δημοσιευ
θεΐσαν εις τήν έπίσημον εφημερίδα της 22ας ' Ιουνίου 1970, γνωστο
ποιείται διά τοΰ παρόντος δτι, κατόπιν μελέτης τών σχεδίων καί τε
χνικών δρων τών άφορώντων πάσας τάς οδούς τάς άναγεγραμμένος 
εις τόν Πίνακα τον συνοδεύοντα τήν ρηθεΐσαν Γνωστοποίησιν, καθώς 
καί της υποβληθείσης ενστάσεως, το Ύπουργικόν Συμβούλιον, εν 
τή ενασκήσει τών εξουσιών δι' ών περιβέβλητοι δυνάμει τοΰ άρθρου 
17 (6) τοΰ περί Ρυθμίσεως Ό δ ώ ν καί Οικοδομών Νόμου,, εύηρεστήθη 
νά έγκρίνη τά σχέδια καί τους τεχνικούς δρους τά άφορώντα τάς 
εις τήν στήλην (1) τοΰ κατωτέρω Πίνακας άπα,ριθμουμένας οδούς 
ύπό τους δρους τους εκτιθεμένους εις τήν στήλην (2) τοΰ αυτού Πί-
νακος 

2. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών εις τήν στήλην (2) τοΰ κατωτέρω Πίνα-
κος εκτιθεμένων δρων, τά σχέδια καί οι τεχνικοί οροί τά άφορώντα 
τάς εις τόν ρηθέντα Πίνακα άναγραφομένος οδούς θά δεσμεύωσι τήν 
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άρμοδίαν αρχήν δια την περιοχή ν του Δήμου Λεμεσού καθώς και 
όλους τους επηρεαζόμενους ίδιοκτήτας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
0) (2) 

Ονομα Όδοϋ | "Οροι συνοδεύοντες τήν εγκρισιν 
'Ανδρέα Λασκαράτου 

(Τμήμα. ΑΒ) 
'Ανδρέα Λασκαράτου Α Β 

(Τμήμα α—β) 
'Ανδρέα Λασκαράτου Α Β 

(Τμήμα y - δ ) 

\ 

Ενεκρίθησαν απολύτως 
( (άνευ όρων) 

; 
(Υ.Ε. 23/59/272.) 

'Αριθμός 76 

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

Κανονισμοί εκδοθέντες υπό τής Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας 
Κισσόνεργας δυνάμει των προνοιών του άρθρου 30. 

Ή 'Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας Κισσόνεργας, ενασκούσα τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις αυτήν ύπό του άρθρου 30 του περί 
Ύδατοπροιμη θείας Χωρίων (Οικιακό! Σκοποί) Νόμου,. Κεφ. 349, εκ
δίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι Κανονισμοί ούτοι θά αναφέρονται ώς οί περί Ύδατοπρομη
θείας Κισσόνεργας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 1971 και θά άναγι
νώσκωνται όμου μετά τών περί Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Κισσό
νεργα Κανονισμών του 1962 (εφεξής αναφερομένων ώς «οι βασικοί 
Κανονισμοί»), οί δε βασικοί Κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί 
θά αναφέρονται όμου ώς οί περί Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Κισ
σό νεργα Κανονισμοί 1962—1971. 

2. Ό Κανονισμός ύπ' άρ, 10 τών βασικών Κανονισμών διά του 
παρόντος διαγράφεται και αντικαθίσταται διά του ακολούθου Κα
νονισμού : 

«Κανονισμός 10..—(1) "Εκαστον πρόσωπον το όποιον δικαιούται 
εις προμήθειαν οικιακού ύδατος και ζητεί όπως μεταφερθή οιον
δήποτε οΐκιακόν ύδωρ από τον κύριον σωλήνα ε'ις το Ίδιωτικόν του 
οίκημα, οφείλει νά κοπταθέση αμέσως παρά τή Επιτροπή Ύδατο-
προμηθείας (α) ποσόν ίσον προς τάς υπολογιζόμενος δαπανάς 
αϊ όποιοι άπαιτώνται διά τήν έπισκευήν τών σωλήνων και τών 
δρόμων διά τών όποιων θά γίνη ή τοιαύτη μεταφορά, (β) ποσόν 
όριζόμενον εκάστοτε ύπό τής 'Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας,. όπερ 
έν ουδεμία περιπτώσει θά ύπερβαίνη τάς £5 και θά άντιπροσω-
πεύη τήν άξίαν του ύδρομετρητοΰ όστις θά παραχωρήται ύπό τής 
'Επιτροπείας και (γ) ποσόν εκ £1 ώς δικαίωμα τής 'Επιτροπής 
Ύδατοπρομηθείας. Έάν το τοιούτον πρόσωπον παραλείψ'η νά πρά
ξη οΰτω ή Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας δύναται νά άρνη.θή τοιαύ
τη ν μεταφοράν οικιακού ύδατος. 

(2) Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιουδήποτε υποστατικού ή τόπου 
έφοδιαζοιμένου δι' οικιακού ύδατος θά πληρόνη δικαιώματα βάσει 
τής καταναλισκομένης ποσότητος ύδατος, μετρούμενης δι' ύδρομε
τρητοΰ, ώς θά καθορίζονται από καιρού ε'ις καιρόν ύπό τής 'Επι
τροπής Ύδατοπρομηθείας, δεν θά υπερβαίνουν όμος τάς £3.000 
μίλς κατά κυβικόν μέτρον. 

(3) 'Επιπροσθέτως τών έν τή παραγράφω (2) πληρωτέων δικαι


