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Κανονισμός 12. Καθ' εκαστον έτος ή Επιτροπή-Ύδατοπρομηθείας 
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.) 


