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'Αριθμός 119 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 350) 

Κανονισμοί θεσπισθέντες ύπό του Συμβουλίου Ύδατοπρομηθείας 
Λάρνακος δυνάμει του άρθρου 40 

Έ ν τη ενασκήσει των εξουσιών δι' ών περιβέβληται δυνάμει του 
άρθρου 40 του περί Ύδατοπρο μη θείας Δημοτικών και Έτερων Πε
ριοχών Νόμου (Κεφ. 350), το Συμβούλιον Ύδατοπρομηθείας Λάρ
νακος τη έγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, θεσπίζει τους ακο
λούθους Κανονισμούς : 

1. Οι Κανονισμοί οδτοι δύνανται νά αναφέρονται ώς Οι Κανονισμοί Επίσημος 
(Τροποποιητικοί) του Συμβουλίου Ύδατοπρομηθείας Λάρνακος του Έφημερίς· 
1972 και θα αναγιγνώσκονται όμου μετά τών Κανονισμών του Συμ Παράρτημα 
βουλίου Ύδατοπρομηθείας Λάρνακος του 1965, 1966 και 1967 (έν 23.ΐ°2Ί'965 
τοϊς εφεξής αναφερομένων ώς «οι βασικοί Κανονισμοί») οί δε δα 12. 5.1966 
σικοί Κανονισμοί μετά τών παρόντων θά άναφέρωνται όμου ώς οί 5. 1.1967. 
Κανονισμοί του Συμβουλίου Ύδατοπρομηθείας Λάρνακος. 

2. Ό Κανονισμός 5 τών βασικών Κανονισμών διά του παρόντος 
άκυροΰται και αντικαθίσταται διά τών κάτωθι Κανονισμών ώς Κανο
νισμών 5 και 5 Α : 

«5. Ή έγκατάστασις έκαστου σωλήνος παροχετεύσεως ύδατος 
δέον νά διεξάγηται υπό του Συμβουλίου δαπάναις του κατανα
λωτού δστις θα είναι υπεύθυνος νά πληρώνη προς το Συμβούλιον 
προσθέτως προς το άπαιτούμενον παρά τοΟ Συμβουλίου ττοσόν διά 
την τοιαύτην έγκατάστασιν και πάσαν έτέραν δαπάνην ην πιθανόν 
νά ύποστή το Συμβούλιον έν σχέσει προς την τοιαύτην έγκατά
στασιν, ώς και διά την έπαναφοράν εις την προτέραν κατάστασιν 
τών σωλήνων, δρόμων και πεζοδρομίων οι* ών μεταφέρεται το 
ύδωρ της πόλεως είς τό οϊκημά του. 

5Α.— Ή συντήρησις η έπιδιόρθωσις έκαστου σωλήνος παροχε
τεύσεως θά διεξάγηται ύπό του Συμβουλίου έξόδοις αύτοΰ. "Εκα
στος καταναλωτής υποχρεούται είς τήν πληρωμήν προς τό Συμ
βούλιον ετησίου ποσού άπό καιρού είς καιρόν καθοριζομένου ύπό 
του Συμβουλίου προς κάλυψιν πάσης δαπάνης διά τήν τοιαύτην 
συντήρησιν ή και έπιδιόρθωσιν (συμπεριλαμβανομένης της δαπά
νης εκσκαφής και επαναφοράς είς τήν προτέραν κατάστασιν τών 
δρόμων και πεζοδρομίων δι* ών διέρχεται τοιούτος σωλήν) και τό 
ποσόν τό οϋτω καθοριζόμενον ύπό του Συμβουλίου θά είναι πλη
ρωτέον εις τό Συμβούλιον τμηματικώς κατά διμηνίαν. Έ ν περι
πτώσει αρνήσεως καταναλωτών προς πληρωμήν οιουδήποτε τοιού
του ποσού τό Συμβούλιον δύναται νά διακόψη τήν παροχήν ύδα
τος διά του αντιστοίχου σωλήνος παροχετεύσεως». 

3. Οί βασικοί Κανονισμοί τροποποιούνται διά της προσθήκης αμέ
σως μετά τον Κανονισμόν 6Α, του ακολούθου Κανονισμού 6Β : 

«6Β. "Εκαστος καταναλωτής υποχρεούται δπος διατηρή χωρι
σ^όν ύδρομετρητήν δι* εκαστον ύποστατικόν ή άνεξάρτητον δια
μέρισμα ή άνεξάρτητον κατάστημα ή κατάστημα τό οποίον ευρί
σκεται ύπό τήν ένοικίασιν ή κατοχή ν άλλου προσώπου ή τού' ιδιο
κτήτου του υποστατικού τοΟ οποίου αποτελεί μέρος. 
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Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν, εΐς ύδρομετρητής υδρεύει κατά 
την ήμερομηνίαν δημοσιεύσεως των παρόντων Κανονισμών, δύο 
ή περισσότερα υποστατικά, ή άνεξάρτητον διαμέρισμα ή άνεξάρ
τητον κατάστημα ή κατάστημα τό όποιον ευρίσκεται ύπό την ένοι
κίασιν f| κατοχήν άλλου προσώπου ή του ιδιοκτήτου του υποστα
τικού του οποίου αποτελεί μέρος, ή τοιαύτη υδρευσις θα δύναται 
νά συνεχισθη άνευ της εγκαταστάσεως έτερου μετρητού, εάν ό 
Ιδιοκτήτης των τοιούτων υποστατικών άναλάβη ύποχρέωσιν έναντι 
του Συμβουλίου δπως πληρώνη τήν έλαχίστην έπιβάρυνσιν κατά 
διμηνίαν δι ' εκαστον ύποστατικόν ή άνεξάρτητον διαμέρισμα ή άνε
ξάρτητον κατάστημα ή κατάστημα τό όποιον ευρίσκεται ύπό τήν 
ένοικίασιν ή κατοχήν άλλου προσώπου ή του Ιδιοκτήτου του υπο
στατικού του οποίου αποτελεί μέρος, περιπλέόν της επιβαρύνσεως 
της δεικνυομένης επί του τοιούτου υφισταμένου ύδρομετρητου». 

(Υ.Ε. 65/72.) 

Έτυπώθη έν τφ ΊυπογραφεΙφ iffr Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


