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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
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τροπής Ύδατοπρομηθείας,, δέν θά υπερβαίνουν δμως τά £1.000 μιλς 
κατά κυβικόν μέτρον. 

(3)—Επιπροσθέτως των έν τη παραγράφω (2) πληρωτέων δι
καιωμάτων θά πληρώνεται υπό τοΟ Ιδιοκτήτου ή κατόχου υποστα
τικού ή τόπου έφοδιαζομένου με ο'ικιακόν ύδωρ ένοίκιον εξ 600 
μίλς ετησίως δι' εκαστον ύδρομετρητήν, ό δε ύδρομετρητής θά 
παραμένη περιουσία της Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας».. 
3. Ό Κανονισμός 11 των βασικών Κανονισμών διαγράφεται και 

αντικαθίσταται διά 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 
πληρωτέα ύπ' αυτού* βάσει του Κανονισμού 10 (2) και 10 (3) πέραν 
τών 15 ημερών από της ημέρας αποστολής εις αυτό ύπό τής Επι
τροπής Ύδατοπρομηθείας σχετικού προς τούτο λογαριασμού ή ενερ
γή κατά παράβασιν του μέρους τούτου τών Κανονισμών θά είναι 
νόμιμον διά τήιν 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας νά δίδη οδηγίας 
δπως ή τοιαύτη προμήθεια οικιακού ύδατος εις το τοιούτον πρό
σωπον διακοπή άνευ ετέρας ειδοποιήσεως μέχρις ότου δλα τά δι
καιώματα τά αναφερόμενα έν σχέσει προς τούτο και επί πλέον 
ποσόν £1 ώς δικαιώματα έπανασυνδέσεως πληρωθούν ή μέχρις 
δτου ή τοιαύτη παράβασις παύση νά υφίσταται, αναλόγως της περι
πτώσεως. 

(2) "Ολα τά δικαιώματα, αϊ αποζημιώσεις και τά ενοίκια τά 
πληρωτέα δυνάμει του μέρους τούτου τών Κανονισμών θά πληρώ
νω νται εις οιονδήποτε πρόσωπον έξουσιοδοτημένον προς τούτο ύπό 
τής Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας.». 

Οι ανωτέρω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έπαρχου Πάφου. 
(Υ.Ε. 1922/59.) 

'Αριθμός 944 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130 ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμοί τοΰ 'Αρδευτικού Τμήματος Μόρφου «Καλλίνικος». 

Ή 'Επιτροπεία του 'Αρδευτικού Τμήματος Μόρφου «Καλλίνικος» 
έν τή 'Επαρχία Λευκωσίας, ενασκούσα τάς δυνάμει τοΰ άρθρου 17 
του περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ώς «ό Νόμος») χορηγουμένας αυτή εξουσίας, ήτοίμασε 
τους ακολούθους Κανονισμούς, οΐτινες, κατόπιν συμμορφώσεως προς 
τάς διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου, δημοσιεύονται έν τή έπισήμω 
έφημερίδι τής Δημοκρατίας συμφώνως προς το άρθρον 19 του Νό
μου : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι περί του 'Αρδευ
τικού Τμήματος Μόρφου «Καλλίνικος» Κανονισμοί του 1971. 

•Επίσημος 2. Οί περί 'Αρδεύσεως Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος «Άρ
•Εφημερίς γάκι άρ. 1» του 1967 (έν τοις εφεξής αναφερόμενοι ώς «οί Κανονι
τ^τοΙΓ^0 σμοί») θεωρούνται ώς γενόμενοι ύπό τής Επιτροπείας του Άρδευ
16,6.1967. τικοΰ Τμήματος Μόρφου «Καλλίνικος» και θά έφαρμόζωνται ε'ις το 

Άρδευτικόν Τμήμα Μόρφου «Καλλίνικος» του χωρίου Μόρφου, άνα


