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και της αντικαταστάσεως αυτών δια των λέξεων και σημε ίων στί
ξ εως », οσάκις δε υφίσταται σύστημα αποχετεύσεως προς εξυπηρέ
τησα/ της περιοχής εν τη όποια κείται το οίκόπεδον, την μ ε τ ' αύτου 
σύνδεσιν των αποχετευτικών α γ ω γ ώ ν ' καί». 

3. Ό Κανονισμός 6 τών δασικών Κανονισμών δια του παρόντος 
τροποποιείται ώ ς ακολούθως : 

(α) δια της έκ της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (4) αύτου δ ι α γ ρ α φ ή ς τών λέ
ξεων «έν τω παρόντι Κανονισμώ» (1η γραμμή) κ α ι της αν
τ ικαταστάσεως αυτών δ ια τών λέξεων «έν τα ΐ ς τταραγρά
φοις (1) , (2 ) , (3) και (5) του παρόντος Κανονισμού». 

(β) δια της έν τή ύ π ο π α ρ α γ ρ ά φ ω (α) τής π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (6) 
αύτου ένθέσεως, ευθύς μετά τήν λέξιν «Κανονισμού» (2α 
γ ρ α μ μ ή ) , τών λέξεων «πλην ώ ς καί καθ' ήν εκτασ ιν προβλέ
πεται έν τη παρούση ύποπαραγράφω». 

. 4. Ή Ισχύς τών παρόντων Κανονισμών θεωρείται ώς ά ρ ξ α μ έ ν η τήν 
Ι ΐ η ν ' Ιουλίου 1969. 

'Αριθμός 2 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

(ΔΗΜΟΤΊΚΑΙ ΚΑΙ ΑΑΛΑΙ ΠΕΡΙΟΧΑΙ) ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 350) 

Κανονισμοί θεσπισθέντες ύττό τοΟ Συμβουλίου Ύδατοπρομηθείας 
ΑεμεσοΟ δυνάμει τοΟ άρθρου 40. 

ΈνασκοΟν τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας είς αυτό δυνάμει του 
άρθρου 40 τοΟ περί Ύδατοπρομηθείας (Δημοτικά! και "Αλλαι Περια
χα ί ) Νόμου, Κεφ. 350, το Συμβούλιον Ύδατοπρομηθείας ΛεζμεσοΟ, τή 
έγκρίσει τοΟ Υπουργικοί) Συμβουλίου, θεσπίζει ώδε τους ακολούθους 
Κανονισμούς : 

1. 01 παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ώς οι Κανονισμοί (Τρο
ποποιητικοί) του Συμβουλίου Ύδατοττρομηθείας Λεμεσού του 1971 και 
θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά τών Κανονισμών τοΟ Συμβουλίου Ύδατο
προμηθείας Λεμεσού του 1954 έως 1970 (έν τοις εφεξής όκναφερομε
νων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί»*) και οί βασικοί Κανονισμοί μετά τών 
παρόντων θά άναφέρωνται όμοΟ ώς οί Κανονισμοί του Συμβουλίου Ύδα
τοπρομηθείας Λεμεσού 1954 έως 1971. 

2. Ό ακόλουθος Κανονισμός προστίθεται μετά τον Κανονισμόν 9 ώς 
Κανονισμός 9Α : 

«9Α. "Εκαστος καταναλοοτής υποχρεούται δπως διατηρή δ ι ' εκαστον 
υποστατικόν το όποιον προμηθεύεται με ϋδωρ ένα μετρητήν καί ό 
δρος «υποστατικόν» συμπεριλαμβάνει «κατάστημα» ώς κα ι διαμέ
ρισμα πολυκατοικίας άλλ' ουχί βοηθητικά δωμάτια : 

Νοουμένου ότι εις περίπτωσιν κατά τήν οποίαν εΐς μετρητής υδρεύει 
κατά τήν ήμερομηνίαν δημοσιεύσεως τών Κανονισμών, δ ύ ο ή περισ
σότερα υποστατικά, ή τοιαύτη ΰδρευσις θά δύναται νά συνεχισθή 
άνευ τής εγκαταστάσεως ετέρου μετρητού, εάν ό ιδιοκτήτης τών 
τοιούτων υποστατικών άναλάβη ύποχρέωσιν έναντι του Σ υμβουλίου 
δπώς πληρώνη το ποσόν τών 750 μιλς άνά τριμηνίαν δ ι ' εκαστον 
υποστατικόν πέραν τοΰ ενός, τό" δποΐον υδρεύεται διά του ιδίου 
μετρητού». 



3. Ή παράγραφος (α) τοΟ Κανονισμού 15 των βασικών Κανονισμών 
δια του τταρόντος άκυροΰται και αντικαθίσταται ύπό της ακολούθου 
παραγράφου : 

«(α) Μόνον οι κάτωθι τύποι σωλήνων θα γίνωνται δεκτοί ώς σω
λήνες διανομής ύδατος προς χρήσιν ύφ' οιουδήποτε κατανα
ναλωτοΰ : 

(i) Μολυβδοσωλήνες ώς ή Βρεττανική Προδιαγραφή ύπ' 
αρ. 602, δια πιέσεις 200 ποδών στήλης ύδατος και 
άνω

(ii) Χάλκινοι σωλήνες ώς ή Βρεττανική Προδιαγραφή ύπ' 
άρ. 659, δια πιέσεις 200 ποδών στήλης ύδατος και 
άνω

(iii) Γαλβανισμένοι χαλύβδινοι σωλήνες μεσαίας τάξεως 
ώς ή Βρεττανική Προδιαγραφή ύπ' άρ. 1387:1957, 
δια πιέσεις 200 ποδών στήλης ύδατος και ανω* 

(ΐν) Πλαστικοί σωλήνες ώς αί Βρεττανικαΐ Προδιαγραφαΐ 
ύπ άρ. 1972:1967 και 3284:1967, δια πιέσεις 200 
ποδών στήλης ύδατος και άνω* 

(ν) Οίοιδήποτε άλλοι τύποι οι όποιοι ήθελον έγκριθη ύπό 
τοΟ Συμβουλίου». 

4. Ή ακόλουθος παράγραφος (β) προστίθεται μετά την άνω παρά
γραφον (α) : 

«(β) Είς ούδεμίαν περίπτωσιν θά χρησιμοποιώνται οξειδωμένοι ή 
βεβλαμμένοι σωλήνες». 

5. Ό Κανονισμός 16 τών βασικών Κανονισμών δια τού παρόντος άκυ
ροΰται και αντικαθίσταται ύπό τοΰ ακολούθου : 

«16. Έάν εις καταναλωτής καθ' οιονδήποτε χρόνον : 
(α) Παράλειψη ή άμελήση νά πλήρωση οιαδήποτε τέλη ή και 

δικαιώματα χρεωθέντα είς αυτόν ύπό τοΰ Συμβουλίου* 
(β) Μεταφέρη είς άλλον ύποστατικόν ή κτίριον ή μέρος οίον

δήποτε μέρος τοΰ ύδατος τής πόλεως το όποΤον τοΰ παρε
σχέθη δι1 άλλον ύποστατικόν 

(γ) Παραβή οιονδήποτε τών παρόντων Κανονισμών, 
ό Πρόεδρος δύναται νά διάταξη τήν διακοπήν τής ύδατοπρομηθείας 
ύδατος προς τον τοιοΰτον καταναλωτήν μέχρις δτου τά ύπό τοΟ 
καταναλωτοΰ πληρωτέα τέλη ή και δικαιώματα θά έχουν έξοφληθή 
ή μέχρις δτου ή τοιαύτη μεταφορά ύδατος παύση ή μέχρις δτου 
ή παράβασις θά έχη θεραπευθή προς πλήρη, ίκανοποίησιν του 
Προέδρου και έπιπρόσθετον δικαίωμα έκ 500 μίλς θά επιβάλλεται 
διά τήν έπανασύνδεσιν τής προμηθείας του ύδατος. Νοουμένου 
δτι ή τοιαύτη αποκοπή δεν θά έπηρεάζη ή μειώνη τήν εύθύνην του 
καταναλωτού διά τήν πληρωμήν τών οφειλομένων τελών ή και δι
καιωμάτων ή και διά τήν παράβασιν τών παρόντων Κανονισμών». 

Οι Κανονισμοί ούτοι ενεκρίθησαν ύπό τοΟ Υπουργικού Συμβουλίου 
κατά τήν συνεδρίαν αύτοΰ τής 9ης Δεκεμβρίου 1971. 

(Υ.Ε. 173/69.) 

'Αριθμός 3 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130 ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμοί τοΟ 'Αρδευτικού Τμήματος Κάτω Ζώδιας 
«Δρόμος της Πάφου» 

Ή Επιτροπεία του 'Αρδευτικού Τμήματος Κάτω Ζώδιας «Δρόμος 


