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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ
β Άρ. 962 τής 15ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1972 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Κανονιστικοί Διοικητικοί Πράξεις 

'Αριθμός 166 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

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

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό του Συμβουλίου Βελτιώσεως 
Μπογαζίου. 

Το Συμδούλιον Βελτιώσεως Μπογαζίου ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 24 του περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, εκδίδει τους ακολούθους Κανονι
σμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ώς οι περί Χωρίων «Επίσημος 
(Διοίκησις καΐ Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Μπογαζίου Έφημερίς 
1972 και θα άναγινώσκωνται όμου μετά τών περί Χωρίων (Διοίκησις Παράρτημα 
καΐ Βελτίωσις) Κανονισμών Μπογαζίου 1951 έΌος 1966 (έν τοις έφε J j^ ige» 
ξής άναφερομένων ώς «οι δασικοί Κανονισμοί») οι δέ βασικοί Κανό 4! 2Λ953 
νισμοί μετά τών παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οι περί 3. 6.1954 
Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί Μπογαζίου 1951 έως 24. 2.19S5 
1Q70 12. 7.1956 
iy,£m 6. 2.1958 

14. 5.1964 
19. 8.1965 
18.10.1966. 

2. Κανονισμός 117. Ό βασικός Κανονισμός 117 δια του παρόντος 
διαγράφεται και αντικαθίσταται ώς ακολούθως : 

Κανονισμός 117. Ό Ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε κατοικίας 
ή οικήματος εφοδιασμένου μέ ϋδωρ θά πληρώνη τά ακόλουθα δι
καιώματα και ή πληρωμή θά γίνεται κατά διμηνίαν. 
Δι' ύδρομέτρου. 

Ι. Δι' οικιακούς σκοπούς : 
(α) Μέχρι 6 τόννων τήν διμηνίαν είτε καταναλωθέντων είτε μή 

ή ελαχίστη έπιβάρυνσις τών 500 μίλς. 

(505) 



Δ.Π. 166/72 506 

(β) "Ανω τών 6 τόννων τήν διμηνίαν το ελάχιστον ποσόν ως εις 
τήν υποπαράγραφο $0)) πλέον μέχρι 150 μίλς κατά τόννον. 

II. Δια ξενοδοχεία, καφενεία, εστιατόρια, κέντρα αναψυχής, κατα
στήματα, κλπ. 

(α) Μέχρι 12 τόννων τήν" β^ήνίαν. είτε καταναλωθέντων εϊτε μή 
ή ελαχίστη έπιβάρυνσις τών £1.000 μίλς. 

(β) "Ανω τών 12 τόννων τήν διμηνίαν το ελάχιστον ποσόν ώς εις 
τήν ύποπαράγραφον (α) πλέον μέχρι 150 μίλς κατά τόννον. 

I I I . "Απαντα τά κοινοτικά ιδρύματα ώς και τα στρατόπεδα της 
'Εθνικής Φρουράς θά καταβάλλουν δικαιώματα παροχής ποσίμου 
ύδατος άτινα θά αποφασίζονται άπό καιρού εις καιρόν ύπό του Συμ
βουλίου. 

Οι ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Υπουργού 'Εσωτερικών. 
(Υ.Ε. 355/59/2.) 


