
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ *Αρ. 915 της 7ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1972 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 

'Αριθμός 1 
Οι περί Ρυθμίσεως Όδών και Οί,.οδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 

του 1971, κατατεθέντες εις την Βουλήν των 'Αντιπροσώπων και εγκριθέντες 
ύπ' αυτής άνευ τροποποιήσεων, δημοσιεύονται εις τήν έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω έδαφίω (3) του "Αρθρου 19 του περί 
Ρυθμίσεως Όδών και Οικοδομών Νόμου (ως τούτο περιέχεται εις το άρθρον 3 
του περί Ρυθμίσεως Όδών και Οικοδομών (Τροποποιητικού) ('Αρ. 2) Νόμου 
τοΰ 1969 (Άρ. 38/69) )~. 

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 

6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 19 
Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς δυνάμει του εδαφίου 

(1) του άρθρου 19 του περί Ρυθμίσεως Όδών και Οικοδομών Νόμου 
χορηγουμένας αύτώ εξουσίας, δια του παρόντος εκδίδει τους ακο
λούθους Κανονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά αναφέρωνται ώς οι περί Ρυθμίσεως 
Όδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1971 και 
θά άναγινώσκωνται όμου μετά τών περί Ρυθμίσεως Όδών και 
Οικοδομών Κανονισμών (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «οί βασι
κοί Κανονισμοί»). 

Κεφ. 96, 
14 τοΰ 1959 
67 τοΰ 1963 

6 τοΰ 1964 
65 τοΰ 1964 
Τ2 τοΰ 1969 
38 τοΰ 1969. 

Δ. Ν. 
Τόμ. 1, 307 
ΈψημερΙς 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρϊτον : 
20. 1.1954 
14.10.1954 
23. 6.1955 

2. 8.1956. 
7. 2.1957. 

'Επίσημος 
ΈφημερΙς, 

Παράρτημα 
Τρίτον : 
14. 3.1963 
11 . 2.1965 
25. 5.1967 
11. 7.1969* 
13.10.1970. 

2. Ό Κανονισμός 5 τών δασικών Κανονισμών διά του παρόντος 
τροποποιείται διά της διαγραφής τών έν τέλει τής υποπαραγράφου 
(Υ) (ίν) ^ ζ παραγράφου (1) αύτου άνω τελείας και λέξεως «και» 

Ο) 



2 

και της αντικαταστάσεως αυτών δια των λέξεων και σημε ίων στί
ξ εως », οσάκις δε υφίσταται σύστημα αποχετεύσεως προς εξυπηρέ
τησα/ της περιοχής εν τη όποια κείται το οίκόπεδον, την μ ε τ ' αύτου 
σύνδεσιν των αποχετευτικών α γ ω γ ώ ν ' καί». 

3. Ό Κανονισμός 6 τών δασικών Κανονισμών δια του παρόντος 
τροποποιείται ώ ς ακολούθως : 

(α) δια της έκ της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (4) αύτου δ ι α γ ρ α φ ή ς τών λέ
ξεων «έν τω παρόντι Κανονισμώ» (1η γραμμή) κ α ι της αν
τ ικαταστάσεως αυτών δ ια τών λέξεων «έν τα ΐ ς τταραγρά
φοις (1) , (2 ) , (3) και (5) του παρόντος Κανονισμού». 

(β) δια της έν τή ύ π ο π α ρ α γ ρ ά φ ω (α) τής π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (6) 
αύτου ένθέσεως, ευθύς μετά τήν λέξιν «Κανονισμού» (2α 
γ ρ α μ μ ή ) , τών λέξεων «πλην ώ ς καί καθ' ήν εκτασ ιν προβλέ
πεται έν τη παρούση ύποπαραγράφω». 

. 4. Ή Ισχύς τών παρόντων Κανονισμών θεωρείται ώς ά ρ ξ α μ έ ν η τήν 
Ι ΐ η ν ' Ιουλίου 1969. 

'Αριθμός 2 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

(ΔΗΜΟΤΊΚΑΙ ΚΑΙ ΑΑΛΑΙ ΠΕΡΙΟΧΑΙ) ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 350) 

Κανονισμοί θεσπισθέντες ύττό τοΟ Συμβουλίου Ύδατοπρομηθείας 
ΑεμεσοΟ δυνάμει τοΟ άρθρου 40. 

ΈνασκοΟν τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας είς αυτό δυνάμει του 
άρθρου 40 τοΟ περί Ύδατοπρομηθείας (Δημοτικά! και "Αλλαι Περια
χα ί ) Νόμου, Κεφ. 350, το Συμβούλιον Ύδατοπρομηθείας ΛεζμεσοΟ, τή 
έγκρίσει τοΟ Υπουργικοί) Συμβουλίου, θεσπίζει ώδε τους ακολούθους 
Κανονισμούς : 

1. 01 παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ώς οι Κανονισμοί (Τρο
ποποιητικοί) του Συμβουλίου Ύδατοττρομηθείας Λεμεσού του 1971 και 
θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά τών Κανονισμών τοΟ Συμβουλίου Ύδατο
προμηθείας Λεμεσού του 1954 έως 1970 (έν τοις εφεξής όκναφερομε
νων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί»*) και οί βασικοί Κανονισμοί μετά τών 
παρόντων θά άναφέρωνται όμοΟ ώς οί Κανονισμοί του Συμβουλίου Ύδα
τοπρομηθείας Λεμεσού 1954 έως 1971. 

2. Ό ακόλουθος Κανονισμός προστίθεται μετά τον Κανονισμόν 9 ώς 
Κανονισμός 9Α : 

«9Α. "Εκαστος καταναλοοτής υποχρεούται δπως διατηρή δ ι ' εκαστον 
υποστατικόν το όποιον προμηθεύεται με ϋδωρ ένα μετρητήν καί ό 
δρος «υποστατικόν» συμπεριλαμβάνει «κατάστημα» ώς κα ι διαμέ
ρισμα πολυκατοικίας άλλ' ουχί βοηθητικά δωμάτια : 

Νοουμένου ότι εις περίπτωσιν κατά τήν οποίαν εΐς μετρητής υδρεύει 
κατά τήν ήμερομηνίαν δημοσιεύσεως τών Κανονισμών, δ ύ ο ή περισ
σότερα υποστατικά, ή τοιαύτη ΰδρευσις θά δύναται νά συνεχισθή 
άνευ τής εγκαταστάσεως ετέρου μετρητού, εάν ό ιδιοκτήτης τών 
τοιούτων υποστατικών άναλάβη ύποχρέωσιν έναντι του Σ υμβουλίου 
δπώς πληρώνη το ποσόν τών 750 μιλς άνά τριμηνίαν δ ι ' εκαστον 
υποστατικόν πέραν τοΰ ενός, τό" δποΐον υδρεύεται διά του ιδίου 
μετρητού». 


