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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 : 
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(α) τό δανεισθησόμενον ποσόν θα είναι πληρωτέον Οπό της Χω
ριτικής 'Επιτροπής 'Υγείας προς τον δανειστήν εις τρεις (3) 

, ετησίας δόσεις (συμπεριλαμβάνουσας το χρεωλύσιον και τό
κους) " 

(β) ή Χωριτική Επιτροπή Υγείας, ετησίως και μέχρι τελείας 
εξοφλήσεως του δανεισθησομένου ποσού, θα έγγράψη είς 
τάς ετησίας καταστάσεις ώς έπιβάρυνσιν εις τά εσοδά της, 
τήν έτησίαν δόσιν τήν πληρωτέαν κατά τό έ'τος το άναφερό
μενον εις τήιν τοιαύτην κατάστασιν' 

(γ) τό δανεισθησόμενον ποσόν θα χρησιμοποιηθή ύπό της Χωρι
τικής Επιτροπής Υγείας δια τήν άσφαλτόστρωσιν καΐ έπι
διόρθωσιν οδών του χωρίου. 

2. Προς τον σκοπόν της εξασφαλίσεως της αποπληρωμής του οφει
λομένου ποσού δυνάμει του δανείου, ό "Επαρχος Λευκωσίας δια του 
παρόντος εξουσιοδοτεί τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας, ύπό τήν έπι
φύλαξιν οιασδήποτε προηγουμένης υποθήκης υπ' αύτου, να υποθήκευ
ση ε'ις τον δανειστήν ολα τά τέλη καΐ επιβαρύνσεις αϊ όποΐαι είναι 
τώρα πληρωτέαι ή θά καταστούν πληρωτέαι προς τήν Χωριτικήν Έπι
τροπήν Υγείας δυνάμει των προνοιών του περί Δημοσίας Υγείας 
(Χωρίων) Νόμου. 

'Εγένετο τη 17η Νοεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 310/59/396.) 

'Αριθμός 968 
Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Ι Σ 

Άναφορικώς προς τήν Γνωστοποίησιν 'Απαλλοτριώσεως τήν δη
μοσιευθεΐσαν ε'ις τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας της 30ής 
'Απριλίου 1971, ύπ' άρ. Διοικητικής Πράξεως 274, ή εκτασις της ύπό 
άπαλλοτρίωσιν ιδιοκτησίας ή οποία εμφαίνεται είς τήν εκτην γραμ
μή ν του Πίνακος, δέον δπο3ς άναγνωσθή ώς «392» καΐ ουχί «515». 

(Υ.Ε. & Β. 1066/ΧΙ.) 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφεΐφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


