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27.5.19,65 
13.10.1966 

38. Δυτική Σαμόα 
39. Ζαμβία 
40. Οιαδήποτε Βρεττανική Κτήσις (Dominion) μή; αναφερομένη 

ανωτέρω πλην του Καναδά και τής Νοτίου Ροδεσίας 
41. Οιονδήποτε Βρεττανικόν προτεκτοράτον, κράτος ύπό προστα-

σίαν ή περιοχή υπό κηδεμονίαν. 
3. Οιανδήποτε διάταγμα, εκδοθέν δυνάμει του ώς άνω εδαφίου (4) 

προ του διατάγματος τούτου διά τοΰ παρόντος άκυρουται. 

Έθεσπίσθη τή 17η Νοεμβρίου 1971. 
ΧΡ. Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ, 

Διοικητής. 

'Αριθμός 942 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 21 ΚΑΙ 46 ΤΟΥ 1961, 58 ΤΟΥ 1962, 
4 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 31 ΤΟΥ 1969) 

Κανονισμοί γβνόμενοι υπό του Συμβουλίου Βελτιώσεως 
Μέσα-Γειτονιας δυνάμει του άρθρου 25. 

'Ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας είς αυτό δυνάμει του 
άρθρου 25 του περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 
243, το Συμβούλιον Βελτιώσεως Μέσα-Γειτονιάς, συμφωνούντος του 
'Αρχηγού τής 'Αστυνομίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

•Επίσημος \ Οί Κανονισμοί οδτοι θά άναφέρωνται ώς οι περί Χωρίων (Διοί-

Π^η
ά

μερ1ς κησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητ ικο ί ) Κανονισμοί Μέσα-Γειτονιάς 
Τρίτον : τοΰ 1970 και θά άναγινώσκωνται όμου μετά των περί Χωρίων (Διοί-
25. 5.1963 κησις και Βελτίωσις) Κανονισμών Μέσα-Γειτ ανίας του 1963 εως 1966 
25. 6.1964 ^ ν τ ο ΐ ς εφεξής καλουμένων «οί βασικοί Κανονισμοί») και οί βασικοί 

Κανονισμοί και οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται όμου ώς οί 
περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί ΜέσαΓειτονιας 
1963 εως 1970. 

2. Το Πρώτον Δελτίον τών βασικών Κανονισμών διά τοΰ παρόντος 
τροποποιείται διά τής διαγραφής του Κανονισμού 166 (1) καί (2) τών 
βασικών Κανονισμών καί τής αντικαταστάσεως τούτου διά του ακο
λούθου Κανονισμού : 

«166—(1) Το Συμβούλιον, τή συναίνεση τοΰ Διευθυντοΰ τής 
'Αστυνομίας τής Επαρχίας; δύναται άπό καιροΰ είς καιρόν— 

(α) νά κηρύττη οιανδήποτε όδόν ή μέρος ταύτης ώς όδόν μονό
δρομου τροχαίας κατευθύνσεως καί νά ύποδεικνύη τή,ν μόνην 
κατεύθυνσιν τής τροχαίας κινήσεως επί τής τοιαύτης όδοΰ' 

(β) νά άπαγορεύη καθ' ολοκληρίαν τήν τροχαίαν κίνησιν έπί 
οιασδήποτε όδοΰ" 

(γ) νά περιορίζη τήν τροχαίαν κίνησιν έπί οιασδήποτε όδοΰ με
ταξύ ώρισμένων ωρών 

(δ) νά ουθμίζη καί έλέγχη τήν τροχαίαν κίνησιν έπί οιασδήποτε 
δδοΟ. 

(2) Όσάκις οδός τις κηρύττεται ώς οδός διά μονόδρομον κατεύ
θυνσιν τής τροχαίας ή όσάκις ή τροχαία κίνησις έπί οιασδήποτε όδοΰ 
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απαγορεύεται καθ' ολοκληρίαν ή περιορίζεται μεταξύ ώρισμένων 
ωρών ή οσάκις ή τροχαία κίνησις επί οιασδήποτε όδου ρυθμίζεται 
ή ελέγχεται, το Συμβούλιον θα τοποθετή ευδιάκριτα σήματα εις την 
τοιαύτην όδόν, εις εϋλογον υψος από του εδάφους ή και ζωγραφι
σμένα επί της όδοΰ εις δλα τά κατάλληλα μέρη επί της τοιαύτης 
όδοϋ, δεικνύοντα τήν διεύθυνσιν ή άπαγόρευσιν ή περιορισμόν ή 
ρύθμισιν ή ελεγχον της τροχαίας επί. της τοιαύτης όδου, αναλόγως 
της περιπτώσεως.». 

ΟΙ άνω· Κανονισμοί ενεκρίθησαν υπό του Υπουργού Εσωτερικών. 
(Υ.Ε. 202/62/2.) 

'Αριθμός 943 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΩΝ (ΟΙΚΙΑΚΟΙ 

ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

Κανονισμοί εκδοθέντες υπό της Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας 
Τρεμιθούσης Πάφου δυνάμει τών προνοιών του άρθρου 30. 

Ή Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας Τρεμιθούσης, ενασκούσα τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις αυτήν ύπό τοΟ άρθρου 30 του περί 
Ύδατοπρομηθείας Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) Νόμου, Κεφ. 349, εκ
δίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

Οι Κανονισμοί οδτοι θά άναφέρωνται ως οι περί Ύδατοπρομηθείας Έφημερίς 
Τρεμιθούσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 1971 και θά άναγινώσκων Κυβερνήσεως, 
ται όμου μετά τών περί Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Τρεμιθουσα ψψΒΡ^ν-0 

Κανονισμών τοΰ 1949 (εφεξής αναφερομένων ώς «οι βασικοί Κανό 29.3.1*949. 
νισμοί») και οι βασικοί Κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θά 
άναφέρωνται όμου ώς οι περί Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Τρεμι
θουσα Κανονισμοί 1949 εως 1971. 

2. Ό Κανονισμός υπ' άρ. 10 τών βασικών Κανονισμών διά του πα
ρόντος διαγράφεται και αντικαθίσταται διά του ακολούθου Kccvovi
σμου : 

«Κανονισμός 10 (1) "Εκαστον πρόσωπον το όποιον δικαιούται 
εις προμήθειαν οικιακού ύδατος και ζητεΐ δπως μεταφερθή οιον
δήποτε ο'ικιακόν ύδωρ άπό τόν κύριον σωλήνα εις το ίδιωτικόν του 
οίκημα, οφείλει νά κατάθεση αμέσως παρά τη Επιτροπή Ύδατο
προμηθείας (α) ποσόν ϊσον προς τάς ύπολογιζομένας δαπανάς αί 
όποΐαι άπαιτώνται διά τήν έπισκευήν τών σωλήνων και τών δρόμων 
διά τών όποιων θά γίνη ή τοιαύτη· μεταφορά, (β) ποσόν όριζόμε
νον εκάστοτε ύπό τής Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας,, δπερ εν ουδε
μία περιπτώσει θά ύπερβαίνη τάς £5, και θά άντιπροσωπεύη τήν 
άξίαν του ύδρομετρητου δστις θά παραχωρήται ύπό του Συμβου
λίου και (γ) ποσόν εκ £1 ώς δικαίωμα τής Επιτροπής Ύδατοπρο
μηθείας. Έάν το τοιούτον πρόσωπον παραλείψ'η νά πράξη ούτω 
ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας δύναται νά άρνηθή τοιαύτην μετα
φοράν οικιακού ύδατος. 

(2)—Ό Ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιουδήποτε υποστατικού ή τόπου 
έφοόιαζομένου δι' οικιακού ύδατος θά πληρώνη δικαιώματα βάσει 
τής καταναλισκομένης ποσότητος ύδατος μετρούμενης δι' ύδρομε
τρητου, ώς θά καθορίζονται άπό καιρού ε'ις καιρόν ύπό τής Έπι


