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'Αριθμός 134 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΩΝ ΔΙ ' ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ 

ΣΚΟΠΟΥΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 349) 

Κανονισμοί εκδοθέντες ύιτό της 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας 
του χωρίου Κέδαρες δυνάμει του άρθρου 30 

Ή Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Κέδαρες (Επαρχία 
Πάφου) ενασκούσα τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας είς αυτήν δυνά
μει του άρθρου 30 του περί Ύδατοπρομηθείας Χωρίων δι' Οικιακούς 
Σκοπούς Νόμου, δια τοΰ παρόντος εκδίδει τους ακολούθους Κα
νονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ύδατοπρο
μηθείας του χωρίου Κέδαρες Κανονισμοί του 1972. 

2. Τηρουμένων των διατάξεων των Κανονισμών 3 και 4 οι περί Ύδα
τοπρομηθείας του χωρίου Έληά Κανονισμοί του 1950 οΐτινες έδημο
σιεύθησαν είς την εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 1ης Νοεμβρίου 
1950 (εν τοις εφεξής αναφερόμενοι ώς «οι βασικοί Κανονισμοί») — 

(α) θα θεωρηθώσιν ώς Κανονισμοί εκδοθέντες ύπό της Επιτρο
πής Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Κέδαρες και θα ένσω
ματωθώσιν ώδε, και 

(β) θα έφαρμόζωνται άναφορικώς προς το χωρίον Κέδαρες. 

3. Οι Κανονισμοί οι εκτιθέμενοι είς το Μέρος Ι του κάτωθι Δελ
τίου θα άντικαταστήσωσι τους αντιστοίχους βασικούς Κανονισμούς. 

4. Οι εκ τών βασικών Κανονισμών εκτιθέμενοι ε'ις το Μέρος 11 
τοΰ κάτωθι Δελτίου διαγράφονται. 

ΔΕΛΤΙΟΝ 
ΜΕΡΟΣ Ι 

(Κανονισμός 3.) 
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Κανονισμός 2. Είς τους παρόντας Κανονισμούς, έκτος εάν το κεί
μενον άλλως άπαιτή— 

«"Επαρχος» σημαίνει τον "Επαρχον της Επαρχίας Πάφου και 
περιλαμβάνει τόν Βοηθόν "Επαρχον τής Επαρχίας ταύτης* 

«'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας» σημαίνει τήν Έπιτροπείαν Ύδα
τοπρομηθείας του χωρίου Κέδαρες* 

«Νόμος» σημαίνει τόν περί Ύδατοπρομηθείας Χωρίων (Οικιακοί 
Σκοποί) Νόμον, Κεφ. 349, ώς ούτος ήθελεν εκάστοτε τροποποιηθή* 

«χωρίον» σημαίνει το χωρίον Κέδαρες" 
«ύδατοπρομήθεια» σημαίνει τά μέσα προμηθείας ύδατος δι' οι

κιακούς σκοπούς, τά όποια χρησιμοποιούνται ή κατασκευάζονται 
συμφώνως τω Νόμω είς το χωρίον Κέδαρες και περιλαμβά
νει δλα τά φρέατα, διατρήσεις, δεξαμενάς, ύδατοφράκτας, φρά
κτας ποταμίων υδάτων, στέρνες, κιστέρνες, σήραγγας, νερολάκ
κους, αγωγούς ύδατος, υδραγωγεία, μεγάλους υδραγωγούς σω
λήνας, σωλήνας, πηγάς, νεροδέτες, βαλβίδας, αντλίας, αΰλακας, 
μηχανάς και άλλα κτίσματα ή μέσα χρησιμοποιούμενα ή κατά
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σκευαζόμενα δια την άποθήκευσιν, μεταφοράν, προμήθειαν, δια
νομήν, καταμέτρησιν ή διακανονισμόν του ύδατος της τοιαύτης 
ύδατοπρομηθείας' 

«ϋδωρ» σημαίνει το ϋδωρ της Επιτροπής Ύδατοττρομηθείας. 

Κανονισμός 10.—(1) "Εκαστον πρόσωπον το όττοΐον δικαιοΰται εις 
προμήθειαν οικιακού ύδατος και ζητεί δπως μεταφερθή οιονδήποτε 
οίκιακόν ϋδωρ από τον κύριον σωλήνα εις το ίδιωτικόν του οίκημα, 
οφείλει να κατάθεση αμέσως παρά τη Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας 
(α) ποσόν ίσον προς τάς υπολογιζόμενος δαπανάς αί όποΐαι απαι
τώ νται δια την έπισκευήν των σωλήνων και των δρόμων δια των 
οποίων θα γίνη ή τοιαύτη μεταφορά, (β) ποσόν όριζόμενον εκάστοτε 
ύπό της 'Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας τή έγκρίσει τοΰ Έπαρχου 
δπερ εν ουδεμία περιπτώσει θά ύπερβαίνη τάς £5.000 μίλς και θά 
άντπτροσωπεύη την άξίαν του ύδρομετρητοΰ δστις θά παραχωρήται 
ύπό τής Επιτροπείας, και (γ) ποσόν εκ £1 ώς δικαίωμα τής Επι
τροπής Ύδατοπρομηθείας. Έάν τό τοιούτον πρόσωπον παράλειψη 
νά πράξη οΰτω ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας δύναται ,ά άρνηθή 
τοιαύτην μεταφοράν οικιακού ύδατος. 

(2) Ό Ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιουδήποτε υποστατικού ή τόπου 
έφοδιαζομένου δι' οικιακού ύδατος θά πληρώνη δικαιώματα βάσει τής 
καταναλισκομένης ποσότητος ύδατος μετρούμενης δι' ύδρομετρητοΰ 
ώς θά καθορίζωνται από καιρού εις καιρόν ύπό τής Επιτροπής Ύδα
τοπρομηθείας τή έγκρίσει τοΰ Έπαρχου δέν θά υπερβαίνουν δμως 
ιά £1.000 μίλς κατά κυβικόν μέτρον. 

(3) Επιπροσθέτως των εν τή παραγράφω (2) πληρωτέων δικαιω
μάτων θά πληρώνεται ύπό του ιδιοκτήτου ή κατόχου υποστατικού 
ή τόπου έφοδιαζομένου με οίκιακόν ύδωρ ένοίκιον εκ 0.6C0 μίλς 
ετησίως δι* εκαστον ύδρομετρητήν ό δε ύδρομετρητής θά παραμένη 
περιουσία τής Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας. 

Κανονισμός 11.—(1) "Οταν οιονδήποτε πρόσωπον δικαιούμενον εις 
προμήθειαν οικιακού ϋδατος παραλείπη ή «μελή νά πληρώνη εν σχέ
σει προς τούτο οιαδήποτε δικαιώματα άτινα καθίστανται πληρωτέα 
6π* αυτού βάσει τών Κανονισμών 10 (2) καΐ 10 (3) πέραν των 15 
ημερών άπό τής ημέρας αποστολής εις αυτό υπό τής Επιτροπής Ύδα
τοπρομηθείας σχετικού προς τούτο λογαριασμού ή ενεργή κατά πα
ράβασιν του μέρους τούτου τών Κανονισμών θά εΐναι νόμιμον δια τήν 
Έπιτροπήν Ύδατοπρομηθείας νά δίδη οδηγίας δπως ή τοιαύτη προ
μήθεια οικιακού ϋδατος είς τό τοιούτον πρόσωπον διακοπή άνευ 
ετέρας ειδοποιήσεως μέχρις δτου δλα τά δικαιώματα τά αναφερό
μενα έν σχέσει προς τούτο και επί πλέον ποσόν £1 ώς δικαιώματα 
έπανασυνδέσεως πληρωθούν, ή μέχρις δτου ή τοιαύτη παράβασις παύ
ση νά υφίσταται, αναλόγως τής περιπτώσεως. 

(2) "Ολα τά δικαιώματα, αί αποζημιώσεις και τά ενοίκια τά πλη
ρωτέα δυνάμει του μέρους τούτου τών Κανονισμών θά πληρώνωνται 
εις οιονδήποτε πρόσωπον έξουσιοδοτημένον προς τούτο ύπό τής Επι
τροπείας Ύδατοπρομηθείας. 

Κανονισμός 12. Καθ' εκαστον έτος ή Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας 
θά όρίζη όμοιόμορφον φόρον μή υπερβαίνοντα £3.000 μίλς ό όποιος 
θά πληρώνηται ύφ' εκάστου οίκοδεσπότου του χωρίου ούχι βραδύ
τερον τής 31ης Δεκεμβρίου τοΰ αυτού έ'τους διά τήν συντήρησιν τής 
ύδατοπρομηθείας. 

Κανονισμός 13. Ούχι βραδύτερον τής 31ης Μαρτίου εκάστου έτους, 
ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας θά τοιχοκολλή ή θά φροντίζη νά τοι
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χοκολλήται εις δύο περίοπτα μέρη του χωρίου γνωστοποίησις υπο
γραφομένη ύπό του Προέδρου της 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας και 
άναγγέλλουσα τον φόρον τον ορισθέντα δια τό έτος εις τό όποιον 
αναφέρεται ή γνωστοποίησις, ό τοιούτος δε φόρος θα πληρώνεται 
ύφ' εκάστου οϊκοδεσπότου τοΰ χωρίου προς την Έπιτροπήν Ύδατο
προμηθείας ουχί βραδύτερον της 31ης 'Οκτωβρίου του Ιδίου έτους. 

ΜΕΡΟΣ I I 
(Κανονισμός 4.) 

ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΕΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι 
 (Κανονισμοί 2, 10, Π , 12 και 13.) 

ΟΊ άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έπαρχου Πάφου. 

Τη 8η Ι ουλ ίου 1972. 
(Υ.Ε. 1476/59.) 




