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Αρ. 960 της 8ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1972 

Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Α 1 ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 

'Αριθμός 165 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΩΝ ΔΙ* ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ 

ΣΚΟΠΟΥΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 349) 

Κανονισμοί εκδοθέντες ύπό της 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας 
τοΰ χωρίου Χοίνδριά δυνάμει τοΰ άρθρου 30 (1). 

Ή Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Χανδριά της 'Επαρχίας 
Λεμεσού, ενασκούσα τάς δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 30 
περί Ύδατοπρομηθείας Χωρίων δι' Οικιακούς σκοπούς Νόμου χορη
γούμενος αύτη εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ως οι περί Ύδατοπρο Έφημερίς 
μηθείας τοΰ χωρίου Χανδριά (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί τοΰ 1972 Κυβερνήσεως 
και θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά των περί Ύδατοπρομηθείας του Γ

α£ο£τημα 

χωρίου Χανδριά Κανονισμών του 1954, οΐτινες όμοΰ μετά τώ ν παρόν 25.11.1954. 
των Κανονισμών θά άναφέρωνται ως οι περί Ύδατοπρομηθείας του 
χωρίου Χανδριά Κανονισμοί του 1954 κάί 1972. 

2. Έν τοις παρουσι Κανονισμοΐς ή έκφρασις «οι βασικοί Κανόνι 'ΕΦημεΡιζ 
σμοί» σημαίνει τους έν τη γνωστοποιήσει τη δημοσιευθείση έν τω παράρτημα°ς 

Τρίτω Παραρτήματι της 'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της 25ης No τρίτον : 
εμβρϊου 1954, περί Ύδατοπρομηθείας τοΰ χωρίου Χανδριά Κανόνι 1.11.1950. 
σμούς τοΰ 1954 διά τών οποίων οι περί Ύδατοπρομηθείας τοΰ χωρίου 
Έληά Κανονισμοί τοΰ 1950 έθεωρήθησαν, μεθ' ώρισμένων προσαρμο
γών και τροποποιήσεων, ώς Κανονισμοί εκδοθέντες ύπό της Επιτρο
πής Ύδατοπρομηθείας τοΰ χωρίου Χανδριά. 

3. Αϊ λέξεις και αριθμοί «3 σελίνια κατά χίλια γαλόνια» αί ανα
φερόμενοι εις τήν τελευταίαν γραμμήν τοΰ Κανονισμοΰ 10 τών βασι
κών Κανονισμών, διαγράφονται και αντικαθίστανται διά τών έν τω 
κάτωθι Δελτίω εκτιθεμένων λέξεων και αριθμών, αντιστοίχως : 
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ΔΕΛΤΙΟΝ 
(Κανονισμός 3). 

«Δια ποσότητα ύδατος μέχρι 15 τόννους μηνιαίως, μέχρι £4 
ετησίως" 

διά ποσότητα πέραν των 15 τόννων άλλ' ουχί μεγαλυτέραν 
τών 20 τόννων μηνιαίως, £0.100 μιλς κατά τόννον περιπλέον' 

διά ποσότητα πέραν τών 20 τόννων άλλ' ούχι μεγαλυτέραν τών 
25 τόννων μηνιαίως, £0.250 μίλς κατά τόννον περιπλέον" και 

διά ποσότητα πέραν τών 25 τόννων μηνιαίως, £0.500 μίλς κατά 
τόννον περιπλέον.». 

Οί ανωτέρω Κανονισμό!'ένεκρίθησαν ύπό του Έπαρχου Λεμεσού. 

Έξεδόθησαν τη 8η Αυγούστου 1972. 
(Υ. Ε. 588/59.) 

Ετυπωθη έν τφ Ι υπόγραψε Up της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λ£υκωθΐα. 


