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Ή έ'κτασις γης της έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εξ 
ενός προσταθίου και 1,800 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύ-
έται δι' ερυθρού χρώματος' επί τοΰ σχετικού σχεδίου του υπογεγραμ
μένου ύπό του Έπαρχου Λεμεσού ημερομηνίας 14ης Αύγουστου 1971. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διαπίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λεμεσού. 

Έγένετο τη 11η Νοεμβρίου 1971. 
(Υ. Ε. 1278/59/D/5.) 

'Αριθμός 929 
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ. 

(ΝΟΜΟΙ 20, 49 ΚΑΙ 68 ΤΟΥ 1964, 26, 27 ΚΑΙ 44 
ΤΟΥ 1965, 5, 14 ΚΑΙ 71 ΤΟΥ 1966, 38 ΚΑΙ 70 

ΤΟΥ 1967, 66 ΚΑΙ 95 ΤΟΥ 1968) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 9 (Τ) 

Ό Υπουργός Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου-
μένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του εδαφίου (1) τοΰ 
άρθρου 9 του περί της Εθνικής Φρουράς Νόμου, ή ένάσκησις τών 
οποίων ανετέθη ύπό του 'Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, διά του 
παρόντος εγκρίνει την άπόλυσιν λόγω ειδικών περιστάσεων τών 
στρατιωτών : 

Κυριάκου Κλεΐτος του θεολόγη, 
286 Τ/θ Τ.Π., 
Λακατάμια. 

Παπαναστασίου 'Αναστάσιος του Τάκη, 
266 Τ/θ Τ.Π., 
Λακατάμια. 

Μιχαήλ Κώστας τοΰ Γεωργίου, 
Λόχος Στρατηγείου Γ.Ε.Ε.Φ., 
Α.Σ.Μ. 98672. 

Έγένετο έν Λευκωσία τη 15η Νοεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. Σ.40/Ζ/12/64/9/10.) 

'Αριθμός 930 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΩΝ(ΟΙΚΙ ΑΚΟΙ 

ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

Κανονισμοί εκδοθέντες ύπό τής Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας 
Χούλου δυνάμει τών προνοιών του άρθρου 30. 

Ή Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας Χούλου,. ενασκούσα τάς εξου
σίας τάς χορηγουμένας εις αυτήν ύπό του άρθρου 30 του περί Ύδα
τοπρομηθείας Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) Νόμου, Κεφ. 349, εκδίδει 
τους ακολούθους Κανονισμούς : . . 

1. Οι Κανονισμοί ούτοι θά άναφέρωνται ώς οι περί Ύδα
τοπρομηθείας Χούλου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Ϊ.971' και θα 
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άναγινώσκωνται όμοΰ μετά των περί Ύδατοπρομηθείας του χωρίου 
Χούλου Κανονισμών του 1962 (εφεξής αναφερόμενοι ως «οι βασικοί 
Κανονισμοί») και οί βασικοί Κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί 
θα άναφέρωνται όμου ώς οί περί Ύδατοπρομηθείας του χωρίου 
Χούλου Κανονισμοί 1962 εως 1971. 

2. Ό Κανονισμός ύπ' αρ. 10 τών βασικών Κανονισμών δια του 
παρόντος διαγράφεται και αντικαθίσταται ύπό του ακολούθου Κανο
νισμού : 

«Κανονισμός 10.—(1) "Εκαστον πρόσωπον το όποιον δικαιούται 
εις προμήθειαν οικιακού ύδατος και ζητεΐ δπως μεταφερθή οιον
δήποτε οίκιακόν ύδωρ άπό τον κύριον σωλήνα εις το ίδιωτικόν 
του οίκημα, οφείλει να κατάθεση αμέσως παρά τη Επιτροπή Ύδα
τοπρομηθείας (α) ποσόν ίσον προς τάς ύπολογιζομένας δαπανάς 
αϊ όποΐαι άπαιτώνται διά την έπισκευήν τών σωλήνων και τών δρό
μων διά τών οποίων θά γίνη ή τοιαύτη μεταφορά, (β) ποσόν 'όρι
ζόμενον εκάστοτε ύπό της Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας δπερ έν 
ουδεμία περιπτώσει θά ύπερβαίνη τάς £5.000 μίλς και θά άντι
προσωπεύη την άξίαν του ύδρομετρητοΰ δστις θά παραχωρήται 
ύπό του Συμβουλίου και (γ) ποσόν έκ £1.000 μίλς ώς δικαίωμα 
της Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας. Έάν τό τοιούτον πρόσωπον πα
ράλειψη νά πράξη οϋτω, ή Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας δύναται 
νά άρνηθή τοιαύτην μεταφοράν οικιακού ϋδατος. 

(2) Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιουδήποτε υποστατικού ή τόπου 
έφοδιαζομένου δι' οικιακού ϋδατος θά πληρώνη δικαιώματα βάσει 
της καταναλισκομένης ποσότητος ύδατος μετρούμενης δι' ύδρο
μετρητοΰ ώς θά καθορίζωνται άπό καιρού εις καιρόν ύπό της Επι
τροπής Ύδατοπρομηθείας δεν θά υπερβαίνουν δμως τά £2.000 μίλς 
κοατά κυβικόν μέτρον. 

(3) Επιπροσθέτως τών έν τη παραγράφω (2) πληρωτέων δι
καιωμάτων θά πληρώνεται ύπό του ιδιοκτήτου ή κατόχου υποστα
τικού ή τόπου έφοδιαζομένου με οίκιακόν ύδωρ ένοίκιον έξ £0.600 
μίλς ετησίως δι' εκαστον ύδρομετρητήν ό δε ύδρομετρητής θά πα
ραμένη περιουσία της Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας». 
3. Ό Κανονισμός 11 τών βασικών Κανονισμών διαγράφεται και 

αντικαθίσταται ύπό του ακολούθου Κανονισμού : 
«Κανονισμός 11.—(1) "Οταν οιονδήποτε πρόσωπον δικαιούμενον 

εις προμήθειαν οικιακού ύδατος παραλείπη ή αμελή νά πληρώνη 
έν σχέσει προς τούτο οιαδήποτε δικαιώματα άτινα καθίστανται πλη
ρωτέα ύπ' αυτού βάσει του Κανονισμού 10 (2) και 10 (3) πέραν 
τών 15 ήμερων άπό της ημέρας αποστολής εις αυτό ύπό της Επι
τροπής Ύδατοπρομηθείας σχετικού προς τούτο λογαριασμού ή ενερ
γή κατά παράβασιν του μέρους τούτου τών Κανονισμών θά εΐναι 
νόμιμον διά τήν Έπιτροπήν Ύδατοπρομηθείας νά δίδη οδηγίας 
δπως ή τοιαύτη προμήθεια οικιακού ϋδατος είς τό τοιούτον πρό
σωπον διακοπή άνευ ετέρας ειδοποιήσεως μέχρις δτου δλα τά 
δικαιώματα τά αναφερόμενα έν σχέσει προς τούτο και έπί πλέον 
ποσόν £1 ώς δικαιώματα έπανασυνδέσεως πληρωθούν ή μέχρις 
δτου ή τοιαύτη παράβασις παύση νά υφίσταται, αναλόγως της 
περιπτώσεως. 

(2) "Ολα τά δικαιώματα, αϊ αποζημιώσεις και τά ενοίκια τά 
πληρωτέα δυνάμει τοΰ μέρους τούτου τών Κανονισμών θά πλη
ρώνωνται είς οιονδήποτε πρόσωπον έξουσιοδοτημένον προς τούτο 
ύπό τής 'Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας». 

Οί ανωτέρω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό τοΰ Έπαρχου Πάφου. 
(Υ. Ε. 1127/59.) 


