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'Αριθμός 909 
Ο ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ -ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

(ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1968 

Διορισμός Μελών δυνάμει του άρθρου 3 (2). 

Γνωστοποιείται ώδε οτι ό Υπουργός 'Εργασίας και 'Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων, ένασκ-ών τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις αυτόν 
δυνάμει του άρθρου 3 (2) του περί Έργοδοτουμένων ε'ις Κέντρα 
'Αναψυχής ("Όροι Υπηρεσίας) Νόμου του 1968, εύηρεστήθη να διο
ρίση αναδρομικώς από της 27ης Αύγουστου 1971, δια περίοδον τριών 
ετών τον κ. Σταυρόν Ράλλη.ν, άντιπρόσωπον του Παγκυπρίου Συνδέ
σμου Κέντρων 'Αναψυχής, και τον κ. Έρωτόκριτον Κουμίδην, άντι
πρόσωπον της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου, ώς μέλη της 'Επι
τροπής "Ορων Υπηρεσίας ε'ις Κέντρα 'Αναψυχής. 

Έγένετο τη 5η Νοεμβρίου 1971. 
•(Υ.Ε. 94/68.) 

'Αριθμός 910 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
Ή Δημοτική 'Επιτροπή Λεμεσού, συνελθοΰσα την 18ην 'Οκτωβρίου 

1971 και λαβουσα γνώσιν της παραιτήσεως του κ. Νίκου Κ. Πατ-
τίχη, ώς Μέλους του Συμβουλίου Ύδατοπρομηθείας Λεμεσού, ομο
φώνως απεφάσισε και διώρισε δυνάμει του "Αρθρου 4 (β) του περί 
Ύδατοπρομηθείας (Δημοτικαί και Λοιπαί Περιοχαί) Νόμου, Κεφ. 
350, τον κ. Γεώργιον Π. Κατσουνωτόν, Πρόεδρον της Δημοτικής 'Επι
τροπής Λεμεσού, ώς Μέλος του Συμβουλίου Ύδατοπρομηθείας Λεμε
σού, ε'ις άντικατάστασιν του κ. Νίκου Κ. Παττίχη. 

Διά τήν Δημοτικήν Έπιτροπήν 
Λεμεσού, 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΤΣΟΥΝΩΤΟΣ, 
Πρόεδρος. 

(Υ. Ε. 1010/59/5.) 

'Αριθμός 911 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ) 

ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

Κανονισμοί εκδοθέντες ύπό τής έπί τών Υδάτων Επιτροπής 
Δώρου συμφώνως προς το άρθρον 30 

Ή Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Δωρός ενασκούσα τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις αυτήν ύπό του άρθρου 30 του περί 
Ύδατοπρομηθείας Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) Νόμου, Κεφ. 349, δια 
του παρόντος εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι Κανονισμοί ούτοι θά άναφέρωνται ώς οί περί Ύδατοπρομη
θείας του χωρίου Δωρός (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1971 και 
θά άναγινώσκωνται όμοΟ μετά τών περί Ύδατοπρομηθείας τοΰ χω
ρίου Δωρός Κανονισμών του 1948 (εφεξής αναφερομένων ώς οί «βα
σικοί Κανονισμοί») και οί βασικοί Κανονισμοί καί οί παρόντες Κανο
νισμοί θά άναφέρωνται όμου ώς οί περί Ύδατοπρομηθείας του χω
ρίου Δωρός Κανονισμοί 1948 καί 1971. 
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2. Ό Κανονισμός 10 των δασικών Κανονισμών τροποποιείται δια 
της διαγραφής εκ τούτου τών λέξεων και αριθμών «τα 150 μίλς κατά 
χίλια γαλόνια» και της αντικαταστάσεως τούτων δια τών λέξεων και 
αριθμών : 

«δια ποσότητα ύδατος μέχρι 12 τόννων μηνιαίως μέχρι £5 ετη
σίως" 

δια ποσότητα πέραν τών 12 τόννων αλλ' ουχί μεγαλυτέραν τών 
15 τόννων μηνιαίως 50 μίλς κατά τόννον περιπλέον' 

δια ποσότητα πέραν τών 15 τόννων αλλ' ουχί μεγαλυτέραν τών 
20 τόννων μηνιαίως 150 μίλς κατά τόννον περιπλέον" και 

διά ποσότητα πέραν τών 20 τόννων μηνιαίως 250 μίλς κατά τόν
νον περιπλέον». 

Οί ως άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έπαρχου Λεμεσού. 
(Υ. Ε. 1125/59.) 

'Αριθμός. 912 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 46 ΤΟΥ 1961, 58 ΤΟΥ 1962, 
4 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 31 ΤΟΥ 1969) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό του Συμβουλίου 
Βελτιώσεως Προδρόμου 

Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Προδρόμου ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας ε'ις αυτό δυνάμει του άρθρου 24 του περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, εκδίδει τους ακολούθους Κανο
νισμούς : 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ως οί περί Χωρίων 
(Διοίκησις καί Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Προδρόμου 
1971, καί θά άναγινώσκωνται όμοΟι μετά τών περί· Χωρίων (Διοίκη
σις καί Βελτίωσις)" Κανονισμών Προδρόμου 1951 εως 1970 (εν τοις 
εφεξής αναφερομένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί») οί δε βασικοί 
Κανονισμοί μετά τών παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οί 
περί Χωρίων (Διοίκησις καί Βελτίωσις) Κανονισμοί Προδρόμου 1951 
εως 1971. 

2. Ό Κανονισμός 117 (1) (γ) διά του παρόντος διαγράφεται καί 
αντικαθίσταται ύπό του ακολούθου Κανονισμού : 

«(γ) Διά το Δασικόν Κολλέγιον : 

Έξήκοντα λίρας ετησίως, ανεξαρτήτως τής καταναλισκομένης 
ποσότητος ύδατος». . 

Οί ανωτέρω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό τοΰ Υπουργού 'Εσωτερικών. 
(Υ.Ε. 147/59/2.) 

"Επίσημος 
Έφημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
403/1951 
561/1952 
83/1956 
369/1959 
361/1961 
375/1962 
289/1965 
469/1967 
670/1968 
240/1969 
213/1970. 


