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«2. Αϊ διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος Παραρ
τήματος λογίζονται πληρωθεισαι έάν ή έτικέττα αναγραφή 
τάς λέξεις «τη προσθήκη χρωστικής», νοουμένου ότι— 

(α) έν τη περιπτώσει εισαγομένων τροφίμων έκαστη απο
στολή συνοδεύεται Οπό δηλωτικού του κατασκευαστοΰ 
τροφίμων έμφαίνοντος τήν προστεθεΐσαν χρωστικήν 
ούσίαν, ώς αυτή καθορίζεται έ ν τω Πρώτω Παραρ
τήματι. Τό τοιούτον δηλωτικόν διαβιβάζεται ύπό του 
Τελώνου εις τόν Κυβερνητικόν Χημικόν 

(Ρ) έν τη περιπτώσει τροφίμων κατασκευαζόμενων ή 
παρασκευαζομένων έν τη Δημοκρατία, ό κατασκευα
στής άποστέλλη προς τον Κυβερνητικόν Χημικόν, δια 
συστημένης επιστολής, δηλωτικόν έμφαΐνον τήν προ
στεθεΐσαν χρωστικήν ούσίαν.» 

(Ρ) Δια της έκ της παραγράφου 3 αύτοΟ διαγραφής των λέξεων 
«τοποθετημένην εγγύτατα είς ταύτην» (τετάρτη και πέμπτη 
γραμμαί). 

Εξεδόθη τη 14η 'Ιανουαρίου 1972. 
(■Αρ. Υ.Υ. 650/59/ (Β) . ) 

'Αριθμός 14 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 

(ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 349) 

Κανονισμοί εκδοθέντες ύπό της 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας 
του χωρίου Άγγλισίδες δυνάμει του άρθρου 30 (1) 

Ή Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Άγγλισίδες τής Ε π α ρ 
χίας Λάρνακος, ενασκούσα τάς δυνάμει του εδαφίου (1) τοΟ άρθρου 
30 του περί Ύδατοπρομηθείας των Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) Νόμου 
χορηγουμένας αύτη εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς: 

Έφημερίς 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ώς οι περί Ύδατο-
Κυβερνήσεως, προμηθείας του χωρίου Άγγλισίδες (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 

του 1971 και θά άναγινώσκωνται όμου μετά των περί Ύδατοπρομη-
θείας του χωρίου Άγγλισίδες Κανονισμών του 1951—1966, οΐτινες 
όμοϋ μετά των παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οι περί 
Ύδατοπραμηθείας τοΟ χωρίου Άγγλισίδες Κανονισμοί του 1951 εως 
1971. 

2. Έν'τοΐς παροΟσι Κανονισμοΐς ή έκφρασις «οι βασικοί Κανόνι, 
σμοί» σημαίνει τους έν τη ύπ' αριθμόν 159 Γνωστοποιήσει τή δημοσιευ
θείση έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Κυ
βερνήσεως της 28ης Μαρτίου 1951, πςρί Ύδατοπρομηθείας τοΟ χωρίου 
Άγγλισίδες Κανονισμούς του 1951 δια των όποιων οί περί Ύδατο
προμηθείας του χωρίου Έληά Κανονισμοί του 1950 έθεωρήθησαν, 
μεθ* ώρισμένων προσαρμογών και τροποποιήσεων ώς Κανονισμοί 
εκδοθέντες ύπό της Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Άγγλι 
σίδες μετά πασών τών μεταγενεστέρως γενομένων τροποποιήσεων 
αυτών. 

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

Παράρτημα 
Τρίτον : 
28.3 .1951. 

'Επίσημος 
Έφημερίς, 

Παράρτημα 
Τρίτον : 
26.1.1968. 
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ΔΕΛΤΊΟΝ 
(Κανονισμός 3) 

Κανονισμός 2. Εις τους παρόντας Κανονισμούς, έκτος έάν τό κεί
μενον άλλως άπαιτη— 

«"Επαρχος» σημαίγει τον Έπαρχον της Επαρχίας Λάρνακος και 
περιλαμβάνει τον Βοηθόν Έπαρχον της Επαρχίας αυτής* 

«Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας» σημαίνει τή ν Έπιτροπήν Ύδατο
προμηθείας του χωρίου Άγγλισίδες· 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Ύδατοπρομηθείας Χωρίων (Οικιακοί 
Σκοποί) Νόμον, ώς οδτος ήθελεν εκάστοτε τροποποιηθή" 

«Χωρίον» σημαίνει τό χωρίον Άγγλισίδες' 
«Ύδοπτοπρομήθεια» σημαίνει τα μέσα προμηθείας ϋδατος δι' οίκια. 

κούς σκοπούς, τα όποια χρησιμοποιούνται ή κατασκευάζονται σύμ
φωνος τω Νόμω εις τό χωρίον Άγγλισίδες και περιλαμβάνει δλα 
τά φρέατα, διατρήσεις, δεξαμενάς, ύδατοφράκτας, φράκτας ποτα
μίων υδάτων, στέρνες, κιστέρνες, σήραγγες, νερολάκκους, αγωγούς 
ύδατος, υδραγωγεία, μεγάλους υδραγωγούς σωλήνας, σωλήνας, 
πηγάς, νεροδέτες, βαλβίδας, αντλίας, αϋλακας, μηχανάς και 
άλλα κτίσματα ή μέσα χρησιμοποιούμενα ή κατασκευαζόμενα ίδια 
τήν αποθήκευσα^ μεταφοράν, προμήθειοο/, διοα/ομήν, καταμέτρησιν 
ή διακανονισμόν του ubcao^ της τοιαύτης ύδατοπρομηθείας· 

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

Κανονισμός 10. Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε οικίας ή οική
ματος έφωδιασμένου δι' 5δατος θά πληρώνη φόρον, όριζόμενον εις 
έκάστην περίπτωσιν ύπό της 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας, μή υπερ
βαίνοντα τάς δέκα λίρας κατ' έτος ή μέρος τούτου. Νοείται δτι ή 
Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας δύναται νά προδαίνη είς έγκατάστασιν 
μετρητών ίίδατος ή άλλων μέσων καταμετρήσεως του ύδατος δια τήν 
καταμέτρησιν του ύδατος, τό όποιον παρέχεται είς ούχνδήποτε οίκίαν 
ή οίκημα, είς έκάστην δε περίπτωσιν ό φόρος δστις θά πληρώνηται 
Οπό του* ιδιοκτήτου ή κατόχου τούτων θά όρίζηται ύπό της Επιτροπής 
Ύδατοπρομηθείας, τη έγκρίσει του Έπαρχου, διά δημοσίας Γνωστο
ποιήσεως εντός του χωρίου έν ουδεμία δμως περιπτώσει θά ύπερβαίνη 
τά 500 μίλς κατά τόννον. 

Κανονισμός 12. Καθ' εκαστον έτος ή 'Επιτροπή Ύδοττοπρομηθείας 
θά δρίζη όμοιόμορφον φόρον μή υπερβαίνοντα τάς £10 ό όποιος θά 
πληρώνηται ύφ' έκαστου οίκοδεσπότου του χωρίου ούχι βραδύτερον 
της 31ης Δεκεμβρίου τοΟ αυτοί) έ'τους διά τήν συντήρησιν της ύδα
τοπρομηθείας. 

Κανονισμός 13. Ουχί βραδύτερον της 31ης 'Ιουλίου έκαστου έ'τους, 
ή Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας θά άναρτα ή θά ενεργή ανάρτησιν είς 
δύο περίοπτα μέρη του χωρίου γνωστοποιήσεως υπογραφομένης ύπό 
του Προέδρου της "Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας ήτις θά άναφέρηται 
είς τόν ορισθέντα διά τό έτος φόρον. 

ΟΙ ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έπαρχου Λάρνακος. 

Έξεδόθησαν τη 12η 'Ιανουαρίου 1972 

(Υ.Ε. 488/59.) 


