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'Αριθμός 106 
Ο Π Ε Ρ Ι ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΩΝ Δ Γ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ 

ΣΚΟΠΟΥΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 349) 

Κανονισμοί εκδοθέντες υπό της Ε π ι τ ρ ο π ή ς Ύδατοπρομηθείας 
τού χωρίου ΛΊελούοια δυνάμει του άρθρου 30 (1) 

Ή Ε π ι τ ρ ο π ή Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Μελούσια της Ε π α ρ 
χ ίας Λάρνακος, ενασκούσα τάς δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 
30 του περί Ύδατοπρομηθείας Χωρίων δι' Οικιακούς Σκοπούς Νόμου 
χορηγουμένας αύτη εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς: 

1. Οί παρόντες Κανονισμό), θα άναφέρωνται ώς οί περί Ύδατο- Έφημερΐς 
προμηθείας του χωρίου Μελούσια (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Κυβερνήσεως 
του 1972 και θά άναγινώσκωνται όμου μετά των περί Ύδατοπρομη- γ σ ^ τ Γ ι μ α 

θείας του χωρίου ΛΛελούσια Κανονισμών του 1950, οϊτινες όμοΰ μετά 13.9.1950. 
των παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οί περί Ύδατοπρο
μηθείας τοϋ χωρίου Μελούσια Κανονισμοί του 1950 και 1972! 

2. Έ ν τοις παρουσι Κανονισμοΐς ή εκφρασις «οί βασικοί Κανονι
σμοί» σημαίνει τους έν τη υπ' αριθμόν 377 Γνωστοποιήσει τη δημοσιευ
θείση έν τ ω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Κυ
βερνήσεως της Ί3ης Σεπτεμβρίου 1950, περί Ύδατοπρομηθείας του 
χωρίου Μελούσια Κανονισμούς τοΰ 1950. 

3. Οί Κανονισμοί 2, 10, 12, 13 και 18 τών βασικών Κανονισμών δια
γράφονται και αντικαθίστανται διά τών έν τω κάτωθι Δελτίω εκτι
θεμένων Κανονισμών, αντιστοίχως. 

ΔΕΛΤΙΟΝ 
(Κανονισμός 3) 

Κανονισμός 2. Εις τους παρόντας Κανονισμούς, έκτος εάν το κεί
μενον ά λ λ ω ς άπαιτή—

«"Επαρχος» σημαίνει τον "Επαρχόν της 'Επαρχ ίας Λάρνακος και 
περιλαμβάνει τον Βοηθόν "Επαρχσν της ' Επαρχ ίας αυτής' 

«'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας» σημαίνει τ ή ν Έπιτροπήν Ύδατο
προμηθείας τοϋ χωρίου Μελούσια" 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Ύδατοπρομηθείας Χωρίων (Οικιακοί 
Σκοποί ) Νόμον, ώς ούτος ήθελεν εκάστοτε τροποποιηθή:' 

·<Χωρίον» σημαίνει το χωρίον Μελούσια' 
«Ύδατοπρομήθεια» σημαίνει τά μέσα προμηθείας ύδατος δι' οικια

κούς σκοπούς, τά όποΐα χρησιμοποιούνται ή κατασκευάζονται συμ
φώνως τω Νόμω ε'ις το χωρίον Μελούσια και περιλαμβάνει δλα 

. τά φρέατα, διατρήσεις, διξαμενάς, ύδατοφράκτας, φράκτας ποτα
μίων υδάτων, στέρνες, κισιέρνες, σήραγγες , νερολάκκους, α γ ω γ ο ύ ς 
ύδατος, υδραγωγε ία , μεγάλους υδραγωγούς σωλήνας, σωλήνας, 
πηγάς , νεροδέτες, βαλβίδας, αντλίας, αύλακας , μηχανάς και 
άλλα κτίσματα ή μέσα^οησιμοποιούμενα ή κατασκευαζόμενα διά 
τήν άποθήκευσιν, μεταφοράν, προμήθε ιας διανομήν, καταμέτρησιν 
ή διακανονισμόν του ύδατος της τοιαύτης ύδατοπρομηθείας' 

«"Υδωρ» σημαίνει το ύδωρ της 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας. 

Κανονισμός 10. Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε οικίας ή οική

ματος εφοδιασμένου δι' ύδατος θά πληρώνη φόρον, όριζόμενο ν εις 
έκάστην περίπτωσιν ύπό της 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας, μή ύπερ
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βαίνοντα τάς δέκα λίρας κατ' έτος ή μέρος τούτου. Νοείται 6τι ή 
Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας δύναται νά προβαίνη εις έγκατάστασιν 
μετρητών ύδατος ή άλλων μέσων καταμετρήσεως του ύδατος δια τήν 
καταμέτρησιν τοΟ ϋδατος, το όποιον παρέχεται εις οιανδήποτε οίκίαν 
ή οίκημα, είς έκάστην δε περίπτωσιν ό φόρος δστις θά πληρώνηται 
Οπό τοΟ ιδιοκτήτου ή κατόχου τούτων θά όρίζηται υπό της Επιτροπής 
Ύδατοπρομηθείας, τη έγκρίσει του Έπαρχου, δια δημοσίας Γνωστο
ποιήσεως εντός του χωρίου έν ουδεμία δμως περιπτώσει θά ύπερβαίνη 
τά 500 μίλς κατά τόννον. 

Κανονισμός 12. Καθ' εκαστον έτος ή Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας 
θά όρίζη όμοιόμορφον φόρον μή υπερβαίνοντα τάς £10 ό όποιος θά 
πληρώνηται ύφ' έκαστου οίκοδεσπότου του χωρίου ούχι βραδύτερον 
της 31ης 'Οκτωβρίου τοΰ αυτοΰ έτους διά τήν συντήρησιν της ύδα
τοπρομηθείας. 

Κανονισμός 13. Ουχί βραδύτερον της 31ης ' Ιουλίου εκάστου έτους, 
ή Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας θά άναρια ή θα ενεργή άνάρτησιν είς 
δύο περίοπτα μέρη του χωρίου γνωστοποιήσεως υπογραφομένης ύπό 
τοΟ Προέδρου της 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας ήτις θά άναφέρηται 
είς τόν ορισθέντα διά τόέ τος φόρον. 

Κοη/ονισμός 18. Οιονδήποτε πρόσωπον το όποιον παραβαίνει, ή 
άμελεΐ νά συμμορφωθή μέ οιανδήποτε των προνοιών των παρόντων 
Κανονισμών θά είναι έ'νοχον αδικήματος καΐ θά υπόκειται είς. το 
πρόστιμον τό προνοούμενον ύπό του εδαφίου (3) του άρθρου. 30 του 
Νόμου. 

Οι ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έπαρχου Λάρνακος. 

Έξεδόθησαν τη 18η Μαΐου 1972. 
(Υ.Ε. 822/59.) 


