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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΜ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ' Ά ρ . 946 της 30ής ΙΟΥΝΙΟΥ 1972 
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Α Ι ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ 1 
ίανονιστικαί Διοικητικοί Πράξεις 

'Αριθμός 120 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΏΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 350) 

Κανονισμοί θεσπισθέντες ύπό του Συμβουλίου Ύδατοπρομηθείας 
Λευκωσίας δυνάμει τοϋ άρθρου 40 

Το Συμβούλιον Ύδατοπρομηθείας Λευκωσίας ενασκούν τάς εξου
σίας τάς παρεχσμένας είς αυτό δυνάμει του άρθρου 40 τοΟ περί Ύδα
τοπρομηθείας Δημοτικών και Έτερων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350, 
τη έγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου εκδίδει τους ακολούθους 
Κανονισμούς : 

1. Οί Κανονισμοί οδτοι θα άναφέρωνται ώς οί Κανονισμοί του Σ ι μ Επίσημος 
βουλίόυ Ύδατοπρομηθείας Λευκωσίας του 1972 και θά άναγινώ Έφημερίς 
σκωνται δμου μετά τών Κανονισμών του Συμβουλίου Ύδατοπρομη ηαράρσΛία 
θείας Λευκωσίας 1963 εως 1970 (εν τοις εφεξής αναφερομένου ν ώς 19.1 .̂1963· 
«οί βασικοί Κανονισμοί») κα ι οί βασικοί Κανονισμοί κα ι οί τΐαροντες 23. 2.1967 
Κανονισμοί δύνανται να άναφέρωνται δμου ώς οί Κανονισμοί, του 18. 9.ΐ9?σ. 
Συμβουλίου Ύδατοπρομηθείας Λευκωσίας 1963 Εως 1972. 

2. Ό Κανονισμός 5 τών βασικών Κανονισμών διά τοΰ παρόντος 
άκυρουται και άντι,καθίσταται ύπό του ακολούθου : 

«Ή συντήρησις ή έπιδιόρθωσις έκαστου σωλήνος παροχετεύσεως 
προς εκαστον ύποστατικόν ή άλλο μέρος θά διεξάγητσι ύπό του 
Συμβουλίου έξόδοις αύτου, νοουμένου δτι πάν πρόσωπον λαμβάνον 
ϋδωρ διά σωλήνος παροχετεύσεως παρά του Συμβουλίου θά υπο
χρεούται εις την πληρωμήν προς τό Συμβούλιον ετησίως ποσού 
από καιρού είς καιρόν καθοριζομένου ύπό του Συμίουλίου προς 
κάλυψιν τής δαπάνης της τοιαύτης συντηρήσεως ή κ xi έπιδιορθώ
σεως (συμπεριλαμβανομένης τής δαπάνης έπιδιορθώοεως τών οδών 
καί /ή πεζοδρομίων διά τών οποίων ή τοιαύτη συντήρησις ή έπι
διόρθωσις θά διεξάγηται) και τό ποσόν τό ούτω καθοριζόμενον 
ύπό τοΟ Συμβουλίου θά είναι πληρωτέον είς τό Συμβούλιον δυ
νάμει τών παρόντων Κανονισμών. 'Εν περιπτώσει μή συμμορφώ
σεως προς τά άνω τό Συμβούλιον δύναται νά άρ'ηθή τήν τοιαύτην 
συντήρησιν ή έπιδιόρθωσιν καθώς και τήν παροχήν ΰδατος δι ' άντι
στοίγου σωλήνος παροχετεύσεως». 

(Υ.Ε. 74/70.) 
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