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XLIX.47, τοποθεσία «Λαξιές», το όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί του 
χωριτικου ορίου μεταξύ των χωρίων Σκαρίνου και Κοφίνου καΐ προ
χωρεί με νοτιοανατολική ν κατεύθυνσιν κατά μήκος του είρημένου 
χωριτικου ορίου μέχρι τής ενώσεως του μετά του χωριτικου ορίου 
μεταξύ των χωρίων Σκαρίνου και "Αγιος Θεόδωρος, παρά τήν νοτιο
ανατολική ν γωνίαν του τεμαχίου Άρ. 18 του Κυβερνητικού Χωρομε
τρικού* Σχεδίου Άρ. XLIX.55, τοποθεσία «Βουνός»' εκείθεν μέ νοτιο
δυτική ν κατεύθυνσιν κατά μήκος του τελευταίου αναφερθέντος χωρι
τικου ορίου μέχρι του απωτάτου νοτίου σημείου του τεμαχίου Ά ρ . 47 
του είρημένου σχεδίου, το όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί τής αριστε
ράς δχθης του ποταμού «Βρέης Ποταμός»" εκείθεν μέ βορειοδυτικήν 
και βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης δχθης τοΟ είρη
μένου ποταμού μέχρι του σημείου αρχής. 

'Ολόκληροι αϊ προαναφερθεΐσαι περιοχαί εμφαίνονται πλαισιού
μεναι δι' ερυθράς βαφής έπί του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχε
δίου ύπ' αύξοντα αριθμόν 2294 και καλύπτουν εκτασιν 1,376 στρεμ
μάτων περίπου. 
Σημείωσις : 

(α) 'Ολόκληρος ή ^κτασις του Άραζι Μιριέ 8,650 στρέμματα 
(β) Υ* τής εκτάσεως του Άραζί Μιριέ 2,162 στρέμματα 
(γ) Προτιθέμενη εκτασις προστασίας δενδροφυτεύσεως εμπίπτου

σα εις τάς διατάξεις του Νόμου (16% κατά προσέγγισιν 
ολοκλήρου τής εκτάσεως), ήτοι αϊ περιοχαί «Α» και «Β», 
1,376 στρέμματα. 

Εξεδόθη εν Λάρνακι τή 2α Νοεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 826/59.) 

Αριθμός 900 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ (ΟΙΚΙΑΚΟΙ 

ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 349) 

Κανονισμοί εκδοθέντες ύπό τής Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας 
του χωρίου Μότιδες δυνάμει του άρθρου 30. 

Ή Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Μότιδες (Επαρχία 
Κυρήνειας), ενασκούσα τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας είς αυτήν 
δυνάμει του άρθρου 30 του περί Ύδατοπρομηθείας τών Χωρίων (Οι
κιακοί Σκοποί) Νόμου, διά τού παρόντος εκδίδει τους ακολούθους 
Κανονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι περί Ύδατοπρο
μηθείας του χωρίου Μότιδες Κανονισμοί 1971. 

2. Τηρουμένων τών διατάξεων τών Κανονισμών 3 και 4 οι περί 
Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Έληά Κανονισμοί του 1950, οΐτινες 
έδημοσιεύθησαν εις την εφημερίδα τής Κυβερνήσεως τής 1ης Νοεμ
βρίου 1950 (έν τοις εφεξής αναφερόμενοι ώς «οι βασικοί Κανονι
σμοί»)— 

(α) θά θεωρηθώσιν ώς Κανονισμοί εκδοθέντες ύπό τής Επιτρο
πής Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Μότιδες και θά ένσω
ματωθώσιν ώδε' και 

(β) θά έφαρμόζωνται άναφορικώς προς το χωρίον Μότιδες 
3. Οί Κανονισμοί οι εκτιθέμενοι είς το Μέρος Ι του κάτωθι Δελτίου 

θά άντικαταστήσωσι τους αντιστοίχους βασικούς Κανονισμούς. 
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4. Οι εκ των βασικών Κανονισμών εκτιθέμενοι εις το Μέρος 11 του 
κάτωθι Δελτίου διαγράφονται. 

ΔΕΛΤΙΟΝ 
ΜΕΡΟΣ 1. 

(Κανονισμός 3.) 
(ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ) 

Κανονισμός 2. ΕΊς τους παρόντας Κανονισμούς, έκτος έάν το κεί
μενον άλλως άπαιτή— 

«"Επαρχος» σημαίνει τον Έπαρχον της 'Επαρχίας Κυρήνειας. 
«'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας» σημαίνει την Έπιτροπείαν Ύδα

τοπρομηθείας του χωρίου Μότιδες" 
«Νόμος» σημαίνει τον περί Ύδατοπρομηθείας Χωριών (Οικιακοί 

Σποποί) Νόμον, ως ούτος ήθελεν εκάστοτε τροποποιηθη' 
«χωρίον» σημαίνει το χωρίον Μότιδες' 
«ύδατοπρομήθεια» σημαίνει τα μέσα προμηθείας ύδατος δι' οικι

ακούς σκοπούς, τά όποια χρησιμοποιούνται ή* κατασκευάζονται 
συμφώνως τω Νόμω εις τό χωρίον Μότιδες και περιλαμβάνει δλα 
τά φρέατα, διατρήσεις, δεξαμενάς, ύδατοφράκτας, φράκτας ποτα
μίων υδάτων, στέρνας, κιστέρνας, σήραγγας, νερολάκκους, αγω
γούς ύδατος, υδραγωγεία, μεγάλους υδραγωγούς σωλήνας, σω
λήνας, πηγάς, νεροδέτες, βαλβίδας, αντλίας, αϋλακας, μηχανάς καΐ 
άλλα κτίσματα ή μέσα χρησιμοποιούμενα ή κατασκευαζόμενα δια 
τήν άποθήκευσιν, μεταφοράν, προμήθειαν, διανομήν, καταμέτρησιν 
ή διακανονισμόν του ύδατος της τοιαύτης ύδατοπρομηθείας· 

«ύδωρ» σημαίνει τό ϋδωρ τής 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας. 
Κανονισμός 10. Ό 'ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε οικίας ή οική

ματος έφωδιασμένου δι' ύδατος θά πληρώνη φόρον, όριζόμενον είς 
έκάστην περίπτωσιν ύπό τής 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας, μή υπερ
βαίνοντα τάς δέκα λίρας κατ' έ'τος ή μέρος τούτου : 

Νοείται δτι ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας δύναται να προβαίντ] 
εϊς έγκατάστασιν μετρητών ύδατος ή ά/νλων μέσων καταμετρήσεως 
του ύδατος διά τήν καταμέτρησιν του ύδατος, τό όποιον παρέχεται 
εις οιανδήποτε οίκίαν ή οίκημα, είς έκάστην δε τοιαύτην περίπτωσιν 
ό φόρος δστις θά πληρώνηται ύπό του Ιδιοκτήτου ή κατόχου τούτων 
θά όρίζηται ύπό τής Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας, τή έγκρίσει του 
Έπαρχου, διά δημοσίας γνωστοποιήσεως ανηρτημένης εντός του 
χωρίου, εν ουδεμία δμως περιπτώσει θά ύπερβαίνη τά £0.500 μίλς 
κατά τόννον. 

Κανονισμός 12. Καθ' εκαστον έτος ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας 
θά όρίζη όμοιόμορφον φόρον μη υπερβαίνοντα £5, ό όποιος θά πλη
ρώνηται ύφ' έκαστου οίκοδεσπότου του χωρίου ούχι βραδύτερον 
τής 30ής Νοεμβρίου του αύτου έ'τους, διά τήν συντήρησιν τής ύδα
τοπρομηθείας. 

Κανονισμός 13. Ουχί βραδύτερον τής 1ης 'Ιουλίου έκαστου έτους, 
ή Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας θά αναρτά ή μέριμνα διά τήν άνάρ
τησιν είς δύο περίοπτα μέρη του χωρίου γνωστοποιήσεως υπογραφο
μένης ύπό του· Προέδρου τής 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας ήτις θά 
άναφέρηται ε'ις τον ορισθέντα διά τό έτος φόρον. 

ΜΕΡΟΣ II. 
(Κανονισμός 4.) 

ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
(Κοα/ονισμοΙ 2, 10, 12 κοα 13.) 

Οι άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έπαρχου Κυρήνειας. 
(Υ.Ε. 53/71.) 


