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Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤ1ΩΣΙΣ) ΜΟΜΟΣ 

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

Κανονισμοί γενόμενοι υπό τοΟ Συμβουλίου Βελτιώσεως 
Παραλιμνίου. 

Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Παραλιμνίου, ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας είς αυτό δυνάμει του άρθρου 24 του περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, εκδίδει τους ακολούθους Κανο
νισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ως οί περί Χωρίων 'άσημος 
(Διοίκησις καΐ Βελτίωσις) (Τροποποιητικό ι) Κανονισμοί Παρςχλι- π^ί^,μα 
μνίου 1972 καΐ θά άχαγινώσκωνται δμου μετά των περί Χωρίων (Δι- JPITOV : 
οίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμών Παραλιμνίου 1963 έως 1971 (έν 21.11.1963 
τοΐς εφεξής αναφερομένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί»), οί δε βασι 27. |1965 
κοί Κανονισμοί μετά των παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς g' 9 1 9 6 7 
οί περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί Παραλιμνίου 24'ι1.1967 
1963 εως 1972. 4.ιο.ΐ968 

31 . 1.1969 
21. 5.1971 
18. 6.1971. 

2. Κανονισμός 163(1) (δ) (ι). Ό αριθμός «10%» είς τήν πρώτην 
γραμμήν του ώς άνω Κανονισμού διαγράφεται και αντικαθίσταται 
δια της λέξεως «μέχρι» και του άριθμοΰ «20%». 

3. Ό Κανονισμός 117 καταργείται και αντικαθίσταται ύπό του 
ακολούθου : 

«117. Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε κατοικίας ή οικήμα
τος εφοδιασμένου με ΰδωρ θά πληρώνη τά ακόλουθα δικαιώματα 
και ή πληρωμή θά γίνεται κατά τριμηνίαν. 

I. Δι' ύδρομετρητού : 
Ι. (α) Μέχρις 20 τόννων τήν τριμηνίαν, είτε καταναλωθέντων είτε 

μή, ή ελαχίστη έπιδάρυνσις θά είναι μέχρι £1.000 μίλς. 
(6) "Ανω τών 20 τόννων και ουχί πέραν των 40 τόννων κατά 

τριμηνίαν, τό ελάχιστον ποσόν ώς είς τήν ύποπαράγραφον 
(α) πλέον μέχρις 100 μίλς δι' εκαστοy έπιπροσθετον τόννον. 

(γ) "Ανω τών 40 τόννων και ουχί πέραν τών 60 τόννων κατά 
τριμηνίαν, τά δικαιώματα τά αναφερόμενα είς τάς υποπαρα
γράφους (α) και (6) ανωτέρω πλέον μέχρις 150 μίλς δι' 
έκαστον έπιπροσθετον τόννον. 

(δ) "Ανω τώ ν 60 τόννων κατά τριμηνίαν, τά δικαιώματα τά άνα. 
φερόμενα είς τάς υποπαραγράφους (α), (β) και (γ) ανωτέρω 
πλέον μέχρι 500 μίλς δι' έκαστο ν έπιπροσθετον τόννον. 

II. "Απαντα τά κοινοτικά ιδρύματα ώς καί τό στάδιον της Ενώ
σεως Νέων Παραλιμνίου θά καταδάλλουν δικαιώματα πα
ροχής ποσίμου ϋδατος ανερχόμενα είς 100 μίλς κατά τόννον: 

Οί ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Υπουργού Εσωτερι
κών. 

(Υ.Ε. 199/62/3.) 

Έτυπώθη tv τφ Τυπογραφείψ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, fiv AEUKOOI?. 




