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

Παράρα^κι 

Κανονισμοί γενόμενοι ύττό του Συμβουλίου Βελτιώσεως 
Γερμασόγεισς 

Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Γερμασόγειας, ενασκούν τάς έξουσίσς 
τάς χορηγουμένας είς αυτό δυνάμει του άρθρου 24 του περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, εκδίδει τους ακολούθους Κανονι
σμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά αναφέρονται ώς οι ττερϊ Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις)'. (Τροποποιητικοί) ('Αρ. 2) Κανονισμοί 
Γερμασόγειας του 1972 και θα αναφέρονται όμοΰ μετά των περί Χω- VphwpT 
ρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμών Γερμασόγειάς 1963 εως 271/63 
1972 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί»), οϊ 193/65 
δε βασικοί .Κανονισμοί μετά των ττσρόνται^ Κανονισμών θά αναφερών ^ 5 / « 
ται ώς οί περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί Γέρμα 433/βτ 
σόγε.ας 1963 έως 1972 (Άρ. 2) . 2 « ί β · 

946-/70 
584/71 
23/72. 

2. Το πρώτον δελτίον τών βασικών Κανονισμών διά του παρόντος 
τροποποιείται διά της προσθήκης, αμέσως μετά τον Κανονισμόν 127 
τών βασικών Κανονισμών, τού κάτωθι νέου Κανονισμού, άριθμόυμένου 
ώς 127 Α : _ 

«127Α.—(1) Ουδείς κάτοχος ιδιωτικού βυτιοφόρου—βοθροκαθα
ριστοΰ δύναται νά προβή είς τήν έκκένωσιν υγρών, ακαθαρσιών ή 
ακαθάρτου Ολης έξ οιουδήποτε λάκκου άποχωρητηοίου ή σηπτικού 
βόθρου ή έξ οιουδήποτε άλλου λάκκου εντός της περιοχής του Συμ
βουλίου, άνευ της έκ τών προτέρων εξασφαλίσεων σχετικής αδείας 
ήτις θά έκδί(5εται υπό του Συμβουλίου υπό δραας οΤτινες θά άνα
γράφωνται είς τήν άδειαν. 

(53!) 
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(2) Εις ούδένα ίδιοκτήτην οχήματος εκκενώσεως βόθρων θα τταρα-
χωρήται τοιαύτη άδεια, έκτος έάν ούτος εΤναι κάτοχος πιστοποιη-
τικοϋ του 'Αρχιεπιστάτου Χωριτικών 'Οδών της Επαρχιακής Διοι
κήσεως Λεμεσού, ότι το τοιούτον δχημα τηρεΤ τους αναγκαίους δρους 
ώς ττρός την στεγανοττοίησιν, την άπορρόφησιν και την μεταφοράν 
ακαθάρτων υγρών. 

(3) "Εκαστον πρόσωπον το όποιον εξασφαλίζει άδειαν δυνάμει 
τοΰ Κανονισμοΰ τούτου οφείλει : 

(α) Να διατηρή το δχημα εις πλήρως καθαράν και ύγιεινην κατά
σταση/. 

(β) Να μη συντελή, συμβάλλη, έπιτρέπη ή άνεχηται δπως οία
δήποτε ακαθαρσία, ακαθαρσία βόθρων, υγρά ακάθαρτα, δύ
σοσμος ουσία ή ττράγμα δημιουργηται, ευρίσκεται, κείται 
ή ρέη εντός ή έπί τοΟ τοιούτου οχήματος. 

(γ) Να μη συντελή, συμβάλλη, έττιτρέττη ή άνεχηται την δημι
ουργίαν οιασδήποτε όχληρίας έκ της χρήσεως τοΟ τοι
ούτου οχήματος ή έπιτρέπη ή άνεχηται όπως ή τοιαύτη όχλη
ρία συνεχίζεται. 

(4) Τά ακόλουθα δικαιώματα θά πληρώνωνται ύφ' έκαστου προ
σώπου λαμβάνοντος άδειαν δυνάμει του μέρους τούτου των Κανο
νισμών, ήτοι : 

(α) Δια περίοδον ενός έτους θα πληρώνεται δικαίωμα το όποιον 
θα ορίζεται είς έκάστην περίπτωσιν υπό του Συμβουλίου, 
μη υπερβαίνον τάς £25· 

(β) δια περίοδον ενός μηνός, δικαίωμα μη υπερβαίνον τάς £8' 
(γ) δια περίοδον μιας εβδομάδος, δικαίωμα μη υπερβαίνον τάς 

£3· 
(δ) διά περίοδον μιας ημέρας, δικαίωμα μη υπερβαίνον την £1 . 
(5) "Εκαστον τοιούτο δικαίωμα θά πληρώνεται είς το πρόσωπον 

το προς τούτο έξουσιοδοτούμενον υπό τού Συμβουλίου». 

Οί ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν υπό τού Υπουργού Εσωτερικών. 
(Υ.Ε, 201/62/3.) 


