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'Αριθμός 966 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 

(ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 349) 

Κανονισμοί εκδοθέντες υπό της 'Επιτροπής Ύδατοπρο μη θείας 
τοϋ χωρίου Τρεμετουσιά δυνάμει τοΰ άρθρου 30. 

Ή Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας τοΟ χωρίου Τρεμετουσιά ('Επαρ
χία Λάρνακος), ενασκούσα τάς εξουσίας τάς χορηγούμενος 
ε'ις αυτήν δυνάμει του άρθρου 30 του περί Ύδατοπρομηθείας των Χω
ρίων (Οικιακοί Σκοποί) Νόμου, δια του παρόντος εκδίδει τους ακο
λούθους Κανονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ώς οι περί Ύδατοπρο
μηθείας του χωρίου Τρεμετουσιά Κανονισμοί του 1971. 

2. Τηρουμένων τών διατάξεων των Κανονισμών 3 και 4 ot περί 
Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Έληά Κανονισμοί του 1950 οΐτινες 
έδημοσιεύθησαν εις τήν εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 1ης Νοεμ
βρίου 1950 (έν τοις εφεξής αναφερόμενοι ώς «οί βασικοί Κανο
νισμοί»)— 

(α) θά θεωρηθώσιν ώς Κανονισμοί εκδοθέντες ύπό τής Επιτρο
πής Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Τρεμετουσιά και θά 
ένσωματωθώσιν ώδε* και 

(β) θά εφαρμόζωνται άναφορικώς προς το χωρίον Τρεμετουσιά. 
3. Οί Κανονισμοί οί εκτιθέμενοι ε'ις το Μέρος Ι του κάτωθι Δελτίου 

θά άντικαταστήσωσι τους αντιστοίχους βασικούς Κανονισμούς. 
4. Οί έκ τών βασικών Κανονισμών εκτιθέμενοι εις τό Μέρος 11 

του κάτωθι Δελτίου διαγράφονται. 

ΔΕΛΤΙΟΝ 
ΜΕΡΟΣ Ι 

(Κανονισμός 3) 
(ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ) 

Κανονισμός 2. Εις τους παρόντας Κανονισμούς, εκτός έάν τό κεί
μενο ν άλλως άπαιτή^ 

«"Επαρχος» σημαίνει τον "Επαρχον τής 'Επαρχίας Λάρνακος και 
περιλαμβάνει τον Βοηθόν "Επαρχον τής 'Επαρχίας ταύτης' 

«Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας» σημαίνει τήν Έπιτροπείαν Ύδα
τοπρομηθείας τοΟ χωρίου Τρεμετουσιά' 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Ύδατοπρομηθείας Χωρίων (Οικιακοί 
Σκοποί) Νόμον, Κεφ. 349, ώς οδτος ήθελεν εκάστοτε τροποποιηθή* 

«Χωρίον» σημαίνει τό χωρίον Τρεμετουσιά' 
«ύδατοπρομήθεια» σημαίνει τά μέσα προμηθείας ύδατος δι' 

οικιακούς σκοπούς, τά όποια χρησιμοποιούνται ή κατασκευάζονται 
συμφώνως τω Νόμω εις τό χωρίον Τρεμετουσιά και περιλαμβά
νει δλα τά φρέατα, διατρήσεις, δεξαμενάς, ύδατοφράκτας, φράκτας 
ποταμίων υδάτων, στέρνας, κιστέρνας, σήραγγας, νερολάκκους, 
αγωγούς ύδατος, υδραγωγεία, μεγάλους υδραγωγούς σωλήνας, 
σωλήνας, πηγάς. νεροδέτες, βαλβίδας, αντλίας, αϋλακας, μηχανάς 
και άλλα κτίσματα ή μέσα χρησιμοποιούμενα ή κατασκευαζόμενα 
διά τήν άποθήκευσιν, μεταφοράν, προμήθειαν, διανομήν, καταμέ
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τρησιν ή διακανόνισμόν του ύδατος της τοιαύτης ύδατοπρομηθείας' 
«"Υδωρ» σημαίνει το ϋδωρ της 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας. 

Κανονισμός 10. Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε οΙκίας ή οίκή
ματος εφοδιασμένου δι' ύδατος θά πληρώνη φόρον, όριζόμενον είς 
έκάστην περίπτωσιν ύπό της 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας, μή υπερ
βαίνοντα τάς δέκας λίρας κατ' έτος ή μέρος τούτου : 

Νοείται ότι ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας δύναται να προβαίνη 
είς έγκατάστασιν μετρητών ύδατος ή άλλων μέσων καταμετρήσεως 
του ϋδατος δια τήν καταμέτρησα/ του ύδατος, τό όποιον παρέχεται 
είς οίανδήποτε οίκίαν ή οίκημα, είς έκάστην δε τοιαύτην περίπτωσιν 
ό φόρος δστις θά πληρώνηται ύπό του ιδιοκτήτου ή κατόχου τούτων 
ορίζεται ύπό της 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας, τη έγκρίσει του 
Έπαρχου, διά δημοσίας γνωστοποιήσεως άναρτουμένης εντός του 
χωρίου εν ουδεμία όμως περιπτώσει θά ύπερβαίνη τά £0.500 μίλς 
κατά τόννον. 

Κανονισμός 12. Καθ' έκαστον έτος ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας 
θά όρίζη όμοιόμορφον φόρον μή υπερβαίνοντα τάς £10 ό 
όποιος θά πληρώνηται ύφ' έκαστου Ιδιοκτήτου του χωρίου διά τήν 
συντήρησα/ της ύδατοπρομηθείας. 

Κανονισμός 13. Ούχι βραδύτερον της 31ης 'Ιουλίου έκαστου έτους, 
ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας θά αναρτά ή μέριμνα διά τήν άνάρτη
σίν είς δύο περίοπτα μέρη του χωρίου γνωστοποιήσεως υπογραφο
μένης ύπό του Προέδρου της Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας, ήτις 
θά άναφέρηται είς τον ορισθέντα δυνάμει των κανονισμών 10 και 12, 
αντιστοίχως, διά τό έτος φόρους οΐτινες και θά καταβάλλωνται μέχρι 
της 31ης 'Οκτωβρίου τοΰ αυτού έτους. 

ΜΕΡΟΣ II 
(Κανονισμός 4) 

ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Κανονισμοί 2, 10, 12 και 13. 

Οί άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έιτάρχου Λάρνακος. 
(Υ.Ε. 57/70.) 

'Αριθμός 967 
Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 259 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 81 ΤΟΥ 1963) 

Έξουσιοδότησις δυνάμει της επιφυλάξεως εν τω άρθρω 10. 

Ό "Επαρχος Λευκωσίας, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας 
είς αυτόν δυνάμει τής εν τω άρθρω 10 του περί Δημοσίας Υγείας 
(Χωρίων) Νόμου διαλαμβανομένης επιφυλάξεως, διά τοΰ παρόντος 
παρέχει είς τήν Χωριτική,ν Έπιτροπήν Υγείας Ποτάμιας ('Επαρχία 
Λευκωσίας) τήν άκόλουθον εξουσιοδότησα/ : 

1. Ή Χωριτική 'Επιτροπή Υγείας Ποτάμιας ('Επαρχία Λευκω
σίας) (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «Χωριτική 'Επιτροπή Υγείας») 
θά είναι ελευθέρα νά συνάψη δάνειον παρά τών Δανειστικών 'Επιτρό
πων (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό Δανειστής») τό ποσόν τών 
πεντακοσίων λιρών (£500) μετά τόκου ούχι πέραν τών πέντε τοις 
εκατόν (5%) ετησίως ύπό τους ακολούθους όρους, ήτοι : 


