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'Αριθμός 140 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΩΝ ΔΓ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ 

ΣΚΟΠΟΥΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 349) 

Κανονισμοί εκδοθέντες ύιχό της Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας 
του χωρίου Κάτ,ω Δρυς δυνάμει τοΰ άρθρου 30 (1). 

Ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Κάτω Δρυς της Επαρ
χίας Λάρνακος, ενασκούσα τάς δυνάμει του εδαφίου 1 του άρθρου 
30 του περί Ύοατοπρομηθείάς Χωρίων δι* Οικιακούς Σκοπούς Νό
μου χορηγουμένας αύτη εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανονι
σμούς : 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά αναφέρονται ώς οι περί Ύδατοπρο- Έφημερίς 
μηθείας τοΰ χωρίου Κάτω Δρυς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του Κυβερνήσεως 
1972 και θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά των περί Ύδατοπρομηθείας "α
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του χωρίου Κάτω Δρυς Κανονισμών του 1950 Μως 1972, οϊτινες όμου 23.io.i950. 
μετά των παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οί περί Ύδατο
προμηθείας του χωρίου Κάτω Δρυς Κανονισμοί του 1950 και 1972 

2. Έ ν τοις παρουσι Κανονισμοΐς ή δκφρασις «οί βασικοί Κανονι
σμοί» σημαίνει τους έν τη υπ' αριθμόν 459 Γνωστοποιήσει τη δημοσι
ευθείση έν τω Τρίτω Παραρτήματι της 'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
της 25ης 'Οκτωβρίου 1950, περί Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Κάτω 
Δρυς Κανονισμούς του 1950. 

3. Οί Κανονισμοί 2, 10, 12, 13 και 18 των δασικών Κανονισμών δια
γράφονται και αντικαθίστανται διά των έν τω κάτωθι Δελτίω εκτιθε
μένων Κανονισμών, αντιστοίχως. 

ΔΕΛΤΙΌΝ 
(Κανονισμός 3) 

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

«"Επαρχος» σημαίνει τόν "Επαρχον της Επαρχίας Λάρνακος και 
περιλαμβάνει τόν Βοηθόν "Επαρχον της Επαρχίας αυτής* 

«Επιτροπή Ύδατοπρο μη θείας» σημαίνει τήν Έπιτροπήν Ύδατο
προμηθείας του χωρίου Κάτω Δρυς* 

«Νόμος» σημαίνει τόν περί Ύδατοηρομηθείας Χωρίων δι' Οικια
κούς Σκοπούς Νόμον, ώς ούτος ήθελεν εκάστοτε τροποποιηθή" 

(Χωρίον» σημαίνει τό χωρίον Κάτω Δρυς" 
«Ύδατοπρομήθεια» σημαίνει τά μέσα προμηθείας Οδατος δι* ol

κιακούς σκοπούς, τά όποια χρησιμοποιούνται ή κατασκευάζονται 
συμφώνως τω Νόμω εις τό χωρίον Κάτω ΔρΟς και περιλαμβάνει 
όλα τά φρέατα, διατρήσεις, δεξαμενάς, ύδατοφρακτας^ φράκτας πο
ταμίων υδάτων, στέρνας, κιστέρνας, σήραγγας, νερολάκκους, αγω
γούς ύδατος υδραγωγεία, μεγάλους υδραγωγούς σωλήνας, σω
λήνας, πη^/άς, νεροδέτας, βαλβίδας, αντλίας, αϋλακας, μηχανάς 
και άλ^λα κτίσματα ή μέσα χρησιμοποιούμενα ή κατασκευαζόμενα 

;."διά' την άποθήκευσιν, .μεταφοράν, προμήθειαν, διανομήν, καταμέ
' τρήσίν ή διακανονισμόν του ϋδατος της τοιαύτης ύδατοπρομηθείας* " 

«ΤΎδωρ» σημαίνει τό ϋδωρ της 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας^ 
Κανονισμός 10. Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε οικίας ή οική

ματος εφοδιασμένου δι' ύδατος θά πληρώνη φόρον, όριζόμενον είς 
έκάστην περίπτωσιν ύπό της 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας, μή όπερ
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βαίνοντα τάς δέκα λίρας κατ' έτος ή μέρος τούτου : Νοείται δτι ή 
'Επιτροπή Ύδατοπρο μη θείας δύναται νά προβαίνη εις έγκοπάστασιν 
μετρητών ϋδατος ή άλλων μέσων καταμετρήσεως του ύδατος διά τήν 
καταμέτρησιν τοΰ ϋδατος, το όποιον παρέχεται εις οιανδήποτε οίκίαν 
ή οίκημα, εις έκαστη ν δε περίπτωσιν ό φόρος ό όποιος θά πληρώνηται 
υπό του ιδιοκτήτου ή κατόχου τούτων θά όρίζηται ύπό της Επιτρο
πής Ύδατοπρομηθείας, τη έγκρίσει του Έπαρχου, διά δημοσίας Γνω
στοποιήσεως εντός του χωρίου, εν ουδεμία δμως περιπτώσει θά ύπερ
βαίνη τα £0.500 μίλς κατά τόνον. 

Κανονισμός 12. Καθ' εκαστον έτος ή Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας 
θά όρίζη όμοιόμορφον φόρον μή υπερβαίνοντα τάς £10 ό όποιος θά 
πληρώνεται ύφ' εκάστου οίκοδεσπότου τοΰ χωρίου ουχί δραδύτερον 
της 31ης 'Οκτωβρίου τοΰ αύτου έτους διά τήν συντήρησιν τ η ς Ύδατο
προμηθείας. 

Κανονισμός 13. Ουχί βραδύτερον της 31ης Μαρτίου έκαστου έτους, 
ή Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας θά αναρτά ή θά ενεργή άνάρτησιν εις 
δύο περίοπτα μέρη τοΰ χωρίου γνωστοποιήσεως υπογραφομένης ύπό 
τοΰ Προέδρου της Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας ήτις θά αναφέρεται 
εις τον ορισθέντα διά το έτος φόρον. 

Κανονισμός 13. Οιονδήποτε πρόσωπον το όποιον παραβαίνει ή αμε
λεί νά συμμορφωθή με οιονδήποτε των προνοιών τών παρόντων Κα
νονισμών, θά είναι ένοχον αδικήματος και θά υπόκειται ε ί ς πρόστι
μον το προνοούμενον ύπό τοΰ εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 30 του Νόμου. 

Οί ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έπαρχου Λάρνακας. 

Έξεδόθησαν τή 12η 'Ιουλίου 1972. 
(Υ.Ε. 864/59.) 

Έτυπώθη έν τφ ΤυπογράφεΙφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωο*1«?. 


