
E.E. Παρ. Ill (I) 491 Δ.Π. 159/72 
Ά ρ . 958, 25.8.72 

'Αριθμός 159 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 46 ΤΟΥ 1961,. 58 ΤΟΥ 1962, 
4 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 31 ΤΟΥ 1969) 

Κανονισμοί γενόμενοι υπό τοΟ Συμβουλίου Βελτιώσεως 
Ά γ . Φυλάξεως. 

Τό Συμδούλιον Βελτιώσεως Ά γ . Φυλάξεως, ενασκούν τάς εξου
σίας τάς χορηγουμένας ε'ις αυτό δυνάμει του άρθρου 24 του* περί 
Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, εκδίδει τους ακολούθους 
Κανονισμούς : 

1. ΟΊ παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ως οι περί Χωρίων Επίσημος 
(Διοίκησις και" Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) ('Αρ. 2) Κανονισμοί Lo-ΐΜερΐς 
"Αγ. Φυλάξεως του 1972 και θά άναφέρωνται όμοΟ μετά τών περί Παράρτημα 
Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμών Ά γ . Φυλάξεως 1953 \ρ}τ°2\ο53 
εως 1972 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «οι δασικοί Κανονισμοί»), 2s!n!i960 
οι δε δασικοί Κανονισμοί μετά τών παρόντων Κανονισμών θά άναφέ 27.io.i96i 
ρωνται ώς οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί 6. 9.1962 
Ά γ . Φυλάξεως 1953 εως 1972 (Άρ. 2). Vl'.lltl 

27.10 .1966 
18. 8.1967 

9. 5.1969 
3. 7.1970 
4. 6.1971 

28. 1.1972. 
2. Τό πρώτον δελτίον τών δασικών Κανονισμών διά του παρόντος 

τροποποιείται διά της προσθήκης,, αμέσως μετά τον Κανονισμόν 127 
των βασικών Κανονισμών, του κάτωθι νέου Κανονισμού, άριθμουμένου 
ώς 127Α : 

«127Α.—(1) Ουδείς κάτοχος ιδιωτικού βυτιοφόρου—δοθροκαθα
ριστου δύναται νά προδή είς την έκκένωσιν υγρών, ακαθαρσιών ή 
ακαθάρτου Ολης εξ οιουδήποτε λάκκου αποχωρητηρίου ή σηπτικού 
δόθρου ή έξ οιουδήποτε άλλου λάκκου εντός της περιοχής του 
Συμδουλίου,. άνευ της έκ τών προτέρων εξασφαλίσεως σχετικής 
αδείας ήτις θά εκδίδεται όπό του Συμδουλίου ύπό δρους οΐτινες 
θά αναγράφονται είς τήν άδειαν. 

(2) Είς ούδένα ιδιοκτήτη ν οχήματος εκκενώσεως δόθρων θά 
παραχωρήται τοιαύτη άδεια, έκτος έάν οδτος είναι κάτοχος πιστο
ποιητικού του Άρχιεπιστάτου Χωριτικών Όδών της 'Επαρχιακής 
Διοικήσεως Λεμεσού, δτι τό τοιουτον όχημα τηρεί τους αναγκαίους 
δρους ώς προς τήν στεγανοποίησιν, τήν άπορρόφησιν και τήν μετά. 
φοράν ακαθάρτων υγρών. 

(3) "Εκαστον πρόσωπον τό όποιον εξασφαλίζει άδειαν δυνάμει 
του Κανονισμού τούτου οφείλει : 

(α) Νά διατηρή τό όχημα είς πλήρως καθαράν και ύγιεινήν 
κατάστασιν. 

(δ) Νά μή συντελή, συμδάλλη, έπιτρέπη ή ανέχεται δπως οια
δήποτε ακαθαρσία,, ακαθαρσία δόθρων, υγρά ακάθαρτα, 
δύσοσμος ουσία ή πράγμα δημιουργήται, ευρίσκεται, κείται, 
ή ρέη εντός ή έπί του τοιούτου οχήματος. 

(γ) Νά μή συντελή, συμδάλλη, έπιτρέπη ή ανέχεται τήν δημι
ουργίαν οιασδήποτε όχληρίας έκ της χρήσεως του τοιούτου 
όχήμοαος ή έπιτρέπη ή ανέχεται δπως ή τοιαύτη όχληρία 
συνεχίζεται. 
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(4) Τά ακόλουθα δικαιώματα θά πληρώνωνται ύφ' έκαστου προ. 
σώπου λαμβάνοντος άδειαν δυνάμει του μέρους τούτου των Κα
νονισμών, ήτοι : 

(α) Δια περίοδον ενός έτους θά πληρώνεται δικαίωμα το όποΐ. 
ον θά ορίζεται είς έκάστην περίπτωσιν ύπό του Συμβουλίου, 
μι) υπερβαίνον £25.— 

(β) Διά περίοδον ενός μηνός, δικαίωμα μή υπερβαίνον £8.— 
(γ) Διά περίοδον μιας εβδομάδος, δικαίωμα μή υπερβαίνον 

£ 3 . 

(δ) Διά περίοδον μιας ημέρας, δικαίωμα μή υπερβαίνον ' £ 1 . — 
(5) "Εκαστον τοιούτο δικαίωμα θά πληρώνεται είς τό πρόσωπον 

το προς τούτο έξουσιοδοτούμενον ύπό toG Συμβουλίου.». 

Οί ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του ΎπουργοΟ Εσωτερι 

κών. 
(Υ. Ε, 1255/59/4.) 


