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(α) Δια περίοδον ενός μηνός, θα πληρώνεται δικαίωμα, το όποιον 
θα ορίζεται εις έκάστην περίπτωσιν ύπό τοϋ Συμβουλίου, 
μη υπερβαίνον τάς £500. 

(β) Δια περίοδον μιας εβδομάδος, θα πληρώνεται δικαίωμα το 
όποιον θα ορίζεται ε'ις έκάστην περίπωτσιν ύπό τοϋ Συμβουλίου, 
μη υπερβαίνον τάς £250. 

(γ) Δια μίαν και μόνον παράστασιν, κινηματογραφική ν παράστασιν, 
χορόν, ψυχαγωγίαν ή δημοσίαν συγκέντρωσιν, θα πληρώνεται 
δικαίωμα, το όποιον θα ορίζεται εις έκάστην περίπτωσιν υπό 
τοϋ Συμβουλίου μη υπερβαίνον τάς £50.—». 

8. Ό Κανονισμός 180 των βασικών Κανονισμών δια τοϋ παρόντος 
διαγράφεται καΐ αντικαθίσταται ύπό τοϋ ακολούθου Κανονισμού : 

«180.—(Ι) Θά πληρώνεται καθ' εκαστον έτος υπό τοϋ ιδιοκτήτου 
οικήματος εντός της περιοχής βελτιώσεως το όποιον ενοικιάζεται 
ή παραχωρείται έπι μισθώσει, κατά τήν διάρκειαν τοϋ τοιούτου έτους 
ή οιουδήποτε μέρους τούτου, δικαίωμα το όποιον θά καθορίζεται 
ύπό τοϋ Συμβουλίου κατά το υπό έξέτασιν έτος, μή υπερβαίνον το 5% 
(πέντε τοις εκατόν) τοϋ κατά το τοιούτον έτος ε'ισπραχθησομένου 
ενοικίου. 

(2) Αί πρόνοιαι τοϋ παρόντος Κανονισμού δέν θά έφαρμόζωνται 
άναφορικώς προς οιονδήποτε οίκημα το όποιον ενοικιάζεται ή κατέχεται 
ύπό τοϋ ιδιοκτήτου και χρησιμοποιείται ως ξενοδοχεΐον, οίκοτροφεΐον, 
ξενών ή πανδοχεΐον ή αποκλειστικώς διά γεωργικούς σκοπούς, 
κατά τήν διάρκειαν τοϋ έτους ή οιουδήποτε μέρους τούτου». 
9. Ή παράγραφος (Ι) τοϋ Κανονισμού 181 τών βασικών Κανονισμών 

διά τοϋ παρόντος διαγράφεται και αντικαθίσταται ύπό της ακολούθου 
παραγράφου : 

«181.—(Ι) Θά πληρώνεται καθ' εκαστον έτος ύπό τοϋ 'ιδιοκτήτου 
οιουδήποτε ο'ικήματος εντός τής περιοχής βελτιώσεως το όποιον 
ενοικιάζεται ή παραχωρείται έπι μισθώσει καί χρησιμοποιείται 
ώς ξενοδοχεΐον, οίκοτροφεΐον, ξενών ή πανδοχεΐον κατά τήν 
διάρκειαν τοϋ τοιούτου έτους ή οιουδήποτε μέρους τούτου, δικαίωμα 
το όποιον θά καθορίζεται ύπό τοϋ Συμβουλίου κατά το ύπό έξέτασιν 
έτος, μή υπερβαίνον το 5% (πέντε τοις εκατόν) τοϋ κατά το τοιούτον 
έτος ε'ισπραχθησομένου ενοικίου». 
ΙΌ.—(Ι) Ή παράγραφος (α) τοϋ Κανονισμού 221 τών βασικών Κανο

νισμών τροποποιείται διά τής διαγραφής έξ αυτής τοϋ άριθμοϋ £25 
(δευτέρα γραμμή) και τής αντικαταστάσεως του διά τοϋ άριθμοϋ £50. 

(2) Ή παράγραφος (β) τοϋ Κανονισμού 221 τών βασικών Κανονισμών 
τροποποιείται διά τής διαγραφής έξ αυτής τοϋ άριθμοϋ £1 (δευτέρα 
γραμμή) και τής αντικαταστάσεως του διά τοϋ άριθμοϋ £2. 

Οί ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό τόϋ Ύπουργοϋ 'Εσωτερικών. 
(Υ.Ε. 1837/59.) 

'Αριθμός 996 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΜ (ΟΙΚΙΑΚΟΙ : 

ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

Κανονισμοί εκδοθέντες ύττό τής Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας 
του χωρίου "Αρσος δυνάμει τοΟ άρθρου 30 (1). 

Ή Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας του χωρίου "Αρσος τής Επαρχίας 
Λάρνακος, ενασκούσα τάς δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 30 του 
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περί Ύδατοπρομηθείας των Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) Νόμου χορη
γούμενος αύτη εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ώς οί περί Ύδατοπρο
μηθείας του χωρίου "Αρσος (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1971 
και θα άναγινώσκωνται όμοΰ μετά των περί Ύδατοπρομηθείας του 
χωρίου "Αρσος Κανονισμών του 1952, οΐτινες όμοΰ μετά των παρόν
των Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οί περί Ύδατοπρομηθείας του 
χωρίου "Αρσος Κανονισμοί τοΟ 1952 και 1971. 

2. Έν τοΐς παροΰσι Κανονισμοΐς ή έ'κφρασις «οί βασικοί Κανονι
σμοί» σημαίνει τους έν τήύπ ' αρ. 39 Γνωστοποιήσει τη δημοσιευθείση 
έν τω Τρίτω Παραρτήματι της 'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της 
16ης ' Ιανουαρίου 1952, περί Ύδατοπρομηθείας του χωρίου "Αρσος 
Κανονισμούς του 1952, διά τών όποιων οί περί Ύδατοπρομηθείας του 
χωρίου Έληά Κανονισμοί του 1950 έθεωρήθησαν, μεθ' ώρισμένων 
προσαρμογών και τροποποιήσεων, ώς Κανονισμοί εκδοθέντες' ύπό 
της 'Επιτροπής Ύδάτοπρομηθείας του χωρίου'Άρσος. . . . 

3. Οί Κανονισμοί 2, 10, 12 και 13 τών βασικών Κανονισμών δια
γράφονται και αντικαθίστανται διά τών έν τω κάτωθι Δελτίω εκτιθε
μένων Κανονισμών, αντιστοίχως. 

ΔΕΛΤΙΟΝ 
(Κανονισμός 3) 

Κανονισμός 2. Εις τους παρόντας Κανονισμούς, έκτος εάν το' κεί

μενον άλλως άπαιτη— 
«"Επαρχος» σημαίνει τον "Επαρχον τής 'Επαρχίας Λάρνακος και 

. περιλαμβάνει τον Βοηθόν "Επαρχον τής 'Επαρχίας αυτής. 
«Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας» σημαίνει τή,ν Έπιτροπήν Ύδατο

προμηθείας του χωρίου "Αρσος' 
«Νόμος» σημαίνει τόν περί Ύδατοπρομηθείας Χωρίων (Οικιακοί 

Σκοποί) Νόμον, ώς ούτος ήθελεν εκάστοτε τροποποιηθή" 
«Χωρίον» σημαίνει το χωρίον "Αρσος' · · 
«Ύδατοπρομήθεια» σημαίνει τά μέσα προμηθείας ύδατος δι ' οικι

ακούς σκοπούς, τά όποια χρησιμοποιούνται ή κατασκευάζονται συμ
φώνως τω Νόμω εις το χωρίον "Αρσος και περιλαμβάνει δλα τά 
φρέατα, διατρήσεις, δεξαμενάς, ύδατοφράκτας, φράκτας ποταμίων 
υδάτων, στέρνας, κιστέρνας, σήραγγας, νερολάκκους, αγωγούς 
ύδατος, υδραγωγεία, μεγάλους υδραγωγούς σωλήνας, σωλήνας, 
πη

Ν
'άς,. νεροδέτας, βαλβίδας, αντλίας, αύλακας, μηχανάς και άλλα 

κτίσματα ή μέσα χρησιμοποιούμενα ή κατασκευαζόμενα διά τ,ήν 
άποθήκευσιν, μεταφοράν, προμήθειαν, διανομήν, καταμέτρησιν ή 
διακανονισμόν του ύδατος τής τοιαύτης ύδατοπρομηθείας' 

«"Υδωρ» σημαίνει το ύδωρ τής 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας/ 

Κανονισμός 10. Ό 'ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε οικίας ή οική
ματος έφωδιασμένου δι' ύδατος θά πληρώνη φόρον, όριζόμενόν εις 
έκάστην περίπτωσιν ύπό τής 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας, μή υπερ
βαίνοντα τάς δέκα λίρας κατ' έτος ή μέρος τούτου : Νοείται δτι ή 
'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας δύναται νά προβαίνη εις έγκατάστασιν 
μετρητών ύδατος ή άλλων μέσων καταμετρήσεως του ύδατος διά τή,ν 
καταμέτρησιν του ύδατος το όποιον παρέχεται ε'ις οιανδήποτε οίκίαν 
ή οίκημα, εις έκάστην δε περίπτωσιν ό φόρος δστις θά πληρώνηται 
ύπό του 'ιδιοκτήτου ή κοπόχου τούτων θά όρίζηται ύπό τής 'Επιτροπής 
Ύδατοπρομηθείας, τη έγκρίσει του Έπαρχου, διά δημοσίας Γνωστο
ποιήσεως εντός του χωρίου, έν ουδεμία δμως περιπτώσει θά ύπερβαί
νη τά 500 μίλς κατά τόννον. 

ΈφημερΙς 
Κυβερνήσεως. 

Παράρτημα 
Τρίτον : 
16.1.1952. 

Έφημερ'ις 
Κυβερνήσεως 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
16.1.1952. 
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Κανονισμός 12. Καθ' εκαστον έτος ή ΕπιτροπήΎδατοπρομηθείας 
θά δρίζη όμοιόμορφον φόρον μη υπερβαίνοντα τάς £10, ό όποιος θά 
πληρώνεται ύφ' εκάστου ο'ικοδεσπότου του χωρίου ουχί βραδύτερον 
της 31ης 'Οκτωβρίου του αύτου έτους, δια την συντήρησιν της Ύδα
τοπρομηθείας. 

Κανονισμός 13. Ουχί βραδύτερον της 31ης 'Ιουλίου εκάστου έτους, 
ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας θά αναρτά ή θά ενεργή άνάρτησιν εις 
δύο περίοπτα μέρη του χωρίου,, γνωστοποιήσεως υπογραφομένης ύπό 
τοϋ Προέδρου της Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας, ήτις θά αναφέρεται 
εις τον ορισθέντα διά το έτος φόρον. 

ΟΙ ως άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έπαρχου Λάρνακος. 

Έξεδόθησαν τη 18η Νοεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 1356/59.) 

'Αριθμός 997 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ) 

ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

Κανονισμοί θεσπισθέλ/τες ύπό τής επί τών Υδάτων 'Επιτροπής 
'Αγίου 'Αθανασίου συμφώνως προς το άρθρον 30. 

eH 'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας του χωρίου "Αγιος 'Αθανάσιος, 
ενασκούσα τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις αυτήν ύπό του 
άρθρου 30 του περί Ύδατοπρομηθείας Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) 
Νόμου, Κεφ. 349, διά του παρόντος εκδίδει τους ακολούθους Κανονι
σμούς : 

1. Οι Κανονισμοί οδτοι θά αναφέρονται ώς οι περί Ύδατοπρο Δ.Π. 205. 
μηθείας του χωρίου "Αγιος 'Αθανάσιος (Τροποποιητικοί) Κανό 20.3.1967. 
νισμοί του 1971 και θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά τών περί Ύδατο
προμηθείας του χωρίου "Αγιος 'Αθανάσιος Κανονισμών του 1950 
(εφεξής αναφερομένων ώς «οι βασικοί Κανονισμοί») και οι βασικοί 
Κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται όμοΰ ώς οι 
περί Ύδατοπρομηθείας του χωρίου "Αγιος 'Αθανάσιος Κανονισμοί 
1950 και 1971. 

2. Ό Κανονισμός 10 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται διά 
τής διαγραφής εκ τούτου τών λέξεων και αριθμών «τά 150 μίλς κατά 
χίλια γαλόνια» και τής αντικαταστάσεως τούτων διά τών λέξεων και 
αριθμών : 

«διά ποσότητα ϋδατος μέχρι 10 τόννους μηνιαίως, μέχρι £5.000 
μίλς ετησίως' 

διά ποσότητα πέραν τών 10 τόννων άλλ' ουχί μεγαλυτέραν τών 
15 τόννων μηνιαίως, 50 μίλς κατά τόννον περιπλέον' 

διά ποσότητα πέραν τών 15 τόννων αλλ' ουχί μεγαλυτέραν τών 
20 τόννων μηνιαίως, 100 μίλς κατά τόννον περιπλέον" και 

διά ποσότητα πέραν τών 20 τόννων μηνιαίως, 150 μίλς κατά τόν
νον περιπλέον.». 

ΟΙ ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έπαρχου ΛεμεσοΟ. 
(Υ.Ε. 735/59.) 


