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«ϋδωρ» σημαίνει το ϋδωρ της 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας. 
Κανονισμός 10. Ό Ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε οικίας ή οική

ματος εφοδιασμένου δι' ύδατος θα πληρώνη φόρον, όριζόμενον εις , 
έκάστην περίπτωσιν ύπό της 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας, μη υπερ
βαίνοντα τάς δέκα λίρας κατ' έτος ή μέρος τούτου : 

Νοείται ότι ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας δύναται να προβαίνη 
εις έγκατάστασιν μετρητών ύδατος ή άλλων μέσων καταμετρήσεως 
του ύδατος διά τήν καταμέτρησιν του ύδατος, το όποιον παρέχεται 
εις οιανδήποτε οίκίαν ή οίκημα, είς έκάστην δε τοιαύτην περίπτωσιν 
ό φόρος δστις θα πληρώνηται ύπό του 'ιδιοκτήτου ή κατόχου τούτων 
θα όρίζηται ύπό της 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας, τη έγκρίσει του 
Έπαρχου, διά δημοσίας γνωστοποιήσεως ανηρτημένης εντός του 
χωρίου, έν ουδεμία δμως περιπτώσει θά ύπερβαίνη τά £0.500 μίλς 
κατά τόννον. 

Κανονισμός 12. Καθ' έκαστον έτος ή Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας 
θά όρίζη όμοιόμορφον φόρον μή υπερβαίνοντα τά 500 μίλς ό όποιος 
θά πληρώνηται ύφ' έκαστου ιδιοκτήτου του χωρίου ουχί βραδύτερον 
της 30ης Σεπτεμβρίου τοΟ αυτού έτους, διά τήν συντήρησιν της ύδα
τοπρομηθείας. 

Κανονισμός 13. Ουχί βραδύτερον της 31ης 'Ιουλίου εκάστου έτους, 
ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας θά αναρτά ή μέριμνα διά τήν άνάρ
τησιν ε'ις δύο περίοπτα μέρη του χωρίου γνωστοποιήσεως υπογραφο
μένης ύπό του1 Προέδρου της 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας ήτις θά 
άναφέρηται ε'ις τον ορισθέντα διά το έτος φόρον. 

ΜΕΡΟΣ II. 
(Κανονισμός 4.) 

ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
(Κανονισμοί 2, 10, 12 και 13.) 

Οι άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έπαρχου Λευκωσίας/ 
Κυρήνειας. 

(Υ.Ε. 1399/59.) 

'Αριθμός 89 
Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 64 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 15 ΤΟΥ 1966) 

Κανονισμοί θεσπισθέντες ύπό της Δημοτικής 'Επιτροπής 
Λευκονοίκου. 

Ή Δημοτική Επιτροπή Λευκονοίκου, ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορηγούμενος είς αυτήν δυνάμει των άρθρων 8,, 19 και 37 του περί 
Δήμων Νόμου και οιουδήποτε άλλου προς τούτο έξουσιοδοτοΰντος 
Νόμου, διά του παρόντος θεσπίζει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά αναφέρονται ως οι Δημοτικοί (Τρο. Επίσημος 
ποποιητικοί) Κανονισμοί Λευκονοίκου του 1970 και θά ανογινώσκων- Έφημερίς 
ται ομού* μετά των Δημοτικών Κανονισμών Λευκονοίκου του 1965 έως [JaP(5tP'l*itia 

1970 (έν τοΐς εφεξής αναφερομένων ώς «οι βασικοί Κανονισμοί») και 12. 8.1965 
οι βασικοί Κανονισμοί όμου μετά των παρόντων Κανονισμών δύνανται 5. 7.1968 
νά άναφέρωνται ώς οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκονοίκου 1965 έως 9.ιο.ΐ97θ. 
1970. 
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2. Οι Κανονισμοί 99, 100 και 101 των βασικών Κανονισμών δια του 
παρόντος διαγράφονται και αντικαθίστανται δια τών ακολούθων Κα
νονισμών : 

«99.—(1) "Εκαστος ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιουδήποτε υποστατι
κού κειμένου εντός τών δημοσικών ορίων δέον νά χρησιμόποιή εν 
ή περισσότερα, αναλόγως τών αναγκών του, κατάλληλα μέτάλλινα 
ή πλαστικά υγειονομικά δοχεία μετά λαβών χωρητικότητος μη 
ύπερβαινούσης τάς δώδεκα όκάδας διά την τοποθέτησα/ σκυβάλων. 

(2) "Εκαστον τοιούτον μετάλλινόν ή πλαστιΚόν ύγειονομικόν 
δοχεΐον δέον νά φέρη έφαρμόζον κάλυμμα και νά διάτηρήτάι πάν
τοτε καλυμμένον εκτός όταν ανοίγεται προς κένωσιν. 

(3) Το τοιούτον μετάλλινόν ή πλοίστικόν ύγειονομικόν δοχεΐον 
δέον νά διατηρήται καθάρόν και νά άπολυμαίνεται υπό του Ιδιο
κτήτου ή του κατόχου τουλάχιστον άπαξ της εβδομάδος. 

(4) Διά την συλλογή ν και άπο>μάκρυνσιν σκυβάλων θά κατα
βάλλωνται ύπό του ιδιοκτήτου ή κατόχου τά κάτωθι δικαιώματα 
τά όποΐα θά πληρώνώνται εις τον δηιμότίκόν ταμίαν ουχί άργότερον 
τής τριακοστής πρώτης ημέρας τοΟ μηνός Αυγούστου έκαστου 
έτους : 

(α) Δι' οικίας, τέλος καθοριζόμενον εις έκάστην περίπτωσιν ύπό 
τής Δημοτικής Επιτροπής μή υπερβαίνον το ποσόν τών 
£4.000 μίλς κατ' έτος ή μέρος τούτου. 

(β) Διά καταστήματα, άποθήκας ή καφενεία:, τέλος καθοριζόμε
νον είς έκάστην περίπτωσιν ύπό τής Δημοτικής Επιτροπής 
μή υπερβαίνον το ποσόν τών £6.000 μίλς κατ' έτος ή μέρος 
τούτου. 

(γ) Διά ξενοδοχεία, οικοτροφεία, ξενώνας ύπνου ή πανδοχεία, 
τέλος καθοριζόμενον είς έκάστην περίπτωσιν ύπό τής Δημο
τικής 'Επιτροπής μή υπερβαίνον το ποσόν τών £30.000 μίλς 
κατ έτος ή μέρος τούτου. 

(δ) Διά τυπογραφεία, λιθογραφεία, κλινικάς, εργοστάσια, βιο
μηχανικάς επιχειρήσεις ή υποστατικά αλλά πλην τών ανα
φερομένων είς τάς υποπαραγράφους (α), (β) και (γ) , τέλος 
καθοριζόμενον εις έκάστην περίπτωσιν ύπό τής Δημοτικής 
Επιτροπής μή υπερβαίνον το ποσόν τών £36.000 μίλς κατ' 
έτος ή μέρος τούτου. 

(5) Ουδείς Ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιουδήποτε υποστατικού κει
μένου εντός τών δημοτικών ορίων δύναται νά έναποθέτη ή έναπο
θη'κεύη ή έπιτρέπη ή συγκατατίθεται ή προξενή ή ενεργή ή ανέχε
ται την έναπόθεσιν ή έναπόθήκέυσιν οιωνδήποτε σκυβάλων ειμή 
εντός τών μεταλλίνων ή πλαστικών υγειονομικών δοχείων τών ανα
φερομένων είς τάς παραγράφους (1) και (2), .και τά όποια δέον 
νά τοποθετώνται ε'ις κατάλλήλόν μέρος, έτοιμα προς συλλογήν και 
άπομάκρυνσιν, μικρόν χρόνον προ τής καθωρισμένης προς τον σκο
πόν τούτον ώρας. 

(6) "Ολα τά σΚύβαλα θά συλλέγωνται και άπομακρύνωνται εκ 
τών υποστατικών ύπό προσώπων διοριζομένων διά τον σκοπόν τού
τον ύπό τής Δημοτικής 'Επιτροπής εις τοιαύτας ημέρας και ώρας 
ως ή Δημοτική Επιτροπή θά κοϋθορίζη από καιρού είς κοαρόν και 
θά καθίστα γνώστάς διά δημοσίας γνωστοποιήσεως. 

100. Ουδείς δύναται νά ένάπόθέτη, έναποθηκεύη,, ρίπτη ή τοπο
θετή οιαδήποτε σκύβαλα ή έπιτρέπη, ή συγκατατίθεται, ή ανέχεται, 
ή ενεργή, ή προξενή, ή πράκάλή τήιν έναπόθεσιν, έναπόθήκέυσιν, 
άπόρριψιν ή τοποθέτησιν οιωνδήποτε σκυβάλων επί οιουδήποτε δη
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μοσίοϋ ή ' ιδιωτικού χώρου εντός των δημοτικών ορίων, προτού 
εξασφάλιση πρόςτοΰτο' την άδειαν της Δημοτικής Επιτροπής. Ό 
ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιουδήποτε χώρου κειμένου εντός τών δημο
τικών ορίων εντός του οποίου έχουν έναποτεθή, έναποθηκευθή, 
ριφθή.ή τοπαθετηθή σκύβαλα, ή οιοσδήποτε αντιπρόσωπος του Ιδιο
κτήτου τοιούτου χώρου ή το πρόσωπον το όποιον εισπράττει τά 
ενοίκια διά λογαριασμό ν τοΰ τοιούτου Ιδιοκτήτου δέον δπως άπο
μακρύνη αμέσως τά τοιαύτα σκύβαλα και διατηρή καθαρόν τον 
τοιούτον χώρον. 

101. Ουδείς δύναται νά μεταφέρη δι' οχήματος ή άλλου μέσου 
κόπρον οιουδήποτε είδους διά μέσου τών δημοτικών ορίων προτού 
εξασφαλίσει προς τουτο< την γραπτήν άδειαν της Δημοτικής Επι
τροπής. ΕΊς την τοιαύτην άδειαν δύνανται νά έπιβληθώσιν δροι 
έν σχέσει προς την ήμέραν και ώραν καθ' άς δέον νά γίνεται ή 
μεταφορά ως και τάς οδούς διά τών οποίων δέον το δχημα ή άλλο 
μέσον νά διέλθη». 

Οι ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν υπό τοΰ Υπουργικού Συμβου
λίου. 

(Υ.Ε. 145/59.) 

'Αριθμός 90 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130/68) 

Κανονισμοί γενόμενοι υπό της 'Επιτροπείας του 'Αρδευτικού 
Τμήματος Μόρφου «Ποτάμια». 

Ή 'Επιτροπεία του 'Αρδευτικού. Τμήματος Μόρφου «Ποτάμια», ενα
σκούσα τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις αυτήν δυνάμει του. άρ
θρου 19 τοΰ περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου, Κεφ. 342, 
ώς ούτος έτροποποιήθη, διά του Νόμου 130/68, διά τοΰ παρόντος 
εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι Κανονισμοί ούτοι θά άναφέρωνται ώς οί περί 'Αρδεύσεως 
Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος Μόρφου «Ποτάμια». 

2. Οί περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Κανονισμοί τοΰ 'Αρδευ
τικού Τμήμοαος «Άργάκι Άρ. 1» του 1967 οί δημοσιευθέντες εις το 
Τρίτον Παράρτημα τής επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας της 
16ης 'Ιουνίου 1967, ύπ' άρ. γνωστοποιήσεως 496— 

(α) θεωρούνται ώς Κανονισμοί θεσπισθέντες ύπό τής 'Επιτρο
πείας του 'Αρδευτικού Τμήματος τοΰ χωρίου Μόρφου «Πο·
τάμια»' 

(β) θά έφαρμόζωνται εις το χωρίον Μόρφου : 
Νοείται δτι αί λέξεις «Άργάκι» και «Άργάκι Άρ. 1», όπου. 

δήποτε αύται απαντώνται, θά αντικαθίστανται διά τών λέ
ξεων «Μόρφου» και «Μόρφου «Ποτάμια», αντιστοίχως' 

(γ) αί ήμερομηνίαι αί αναφερόμενα! εις τήν παράγραφον 3 δέον 
δπως αντικατασταθούν διά τών ημερομηνιών «27ην 'Οκτω
βρίου 1970» και «δευτέρας εβδομάδος του μηνός Σεπτεμ
βρίου», αντιστοίχως' 


