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Αριθμός 216 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΩΝ ΔΓ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ 

ΣΚΟΠΟΥΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 349) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό της Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας 
του χωρίου Μακράσυκα δυνάμει του άρθρου 30. 

Ή Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Μακράσυκα ενασκού
σα τάς έδ,ουσία<; τάς χορηγουμένας είς αυτήν δυνάμει του άρθρου 
30 (1) και (2) του περί Ύδατοπρομηθείας Χωρίων δι' Οικιακούς Σκο. 
πους Νόμου, δια του παρόντος εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς: 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά αναφέρονται ώς οι περί Ύδατοπρο
μηθείας του χωρίου Μακράσυκα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
1972 καί θα άναγινώσκωνται όμοΰ μετά των περί Ύδατοπρομηθείας 
του χωρίου Μακράσυκα Κανονισμών του 1952 (έν τοις εφεξής ανα
φερομένων ώς «οί δασικοί Κανονισμοί»), οί δέ (δασικοί Κανονισμοί 
όμου μετά των παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οί περί 
Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Μακράσυκα του 1952 £ως 1972. 

2. Οί δασικοί Κανονισμοί διά του παρ@¥Ι§6 τροποποιούνται διά της 
ένθέσεως, ευθύς μετά τόν Κανονισμόν §, ^ου ακολούθου νέου Κανο
νισμού άριθμουμένου ώς Κανονισμού 5Α : 

«5Α. Ή δαπάνη νέας εγκαταστάσεως θά δαρύνη έξ Ολοκλήρου 
τόν ίδιοκτήτην». 

3. Ό Κανονισμός 10 τών δασικών Κανονισμών διά του παρόντος 
διαγράφεται καί αντικαθίσταται διά του ακολούθου Κανονισμού : 

«10. Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε οικίας ή οικήματος εφο
διασμένου με οίκιακόν ϋδωρ θά καταδάλλη κατά τριμηνίαν βάσει 
της καταναλισκομένης ποσότητος μετρούμενης δι' ύδρομετρητοΟ 
τά δικαιώματα τά όποια θά όρίζη από καιρού είς καιρόν ή Επι
τροπή Ύδατοπρομηθείας τη έγκρίσει του Έπαρχου, ώς ακολούθως: 

(α) Μέχρι ποσότητος 30 τόννων κατά τριμηνίαν μέχρι £Ζ000 
μίλς. 

(β) "Ανω τών-30 τόννων καί ουχί πέραν τών 40 κατά τριμηνίαν 
τό άντίστοιχον δικαίωμα της παραγράφου (α) καί ποσόν 
μέχρι £0.100 μίλς δι' έκαστον επιπρόσθετο ν τόννον. 

(γ) "Ανω τών 40 τόννων καί ουχί πέραν τών 60 κατά τριμηνίαν 
τά αντίστοιχα ποσά βάσει τών παραγράφων (α) καί (δ) 
πλέον ποσόν μέχρι £0.150 μίλς δι* 2καστον έπιπρόσθετον 
τόννον. 

(δ) "Ανω τών 60 τόννων κατά τριμηνίαν τά αντίστοιχα ποσά 
δάσει τών παραγράφων (α) , (β) καί (γ) πλέον ποσόν μέχρι 
£0.200 μίλς δι' £καστον έπιπρόσθετον τόννον. 

4. Τά ανωτέρω δικαιώματα θά καταδάλλωνται είς τόν Πρόεδρον 
της 'Επιτροπής Ύδατοπρόμηθείας κατά τοιούτον τρόπον καί χρόνον 
ώς ήθελε άποφασισθη ύπό της Επιτροπείας τη έγκρίσει τοΟ 'Επαρχου. 

5. Ό Κανονισμός 11 τών βασικών Κανονισμών διά του παρόντος 
διαγράφεται καί αντικαθίσταται ύπό του ακολούθου Κανονισμού : 

" Επίσημος 
Έφημερίς. 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
24.9.1952. 
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«Π. "Εάν οιονδήποτε πρόσωπον παράλειψη νά πλήρωση οίαδή. 
ποτέ δικαιώματα διά την προμήθειαν ύδατος δυνάμει τοΟ Κανο
νισμού 10 ή ένεργήση κατά παράβασιν τών Κανονισμών τότε ή 
'Επιτροπή 'Υδατοπρομηθείας δύναται άνευ ειδοποιήσεως νά διακό
ψη την παροχήν ύδατος προς αυτόν μέχρις δτου άπαντα τα οφει
λόμενα δικαιώματα ώς και έπιπρόσθετον ποσόν εκ £3. διά τήν 
έπανασύνδεσιν της υδατικής προμηθείας καταβληθούν ή ή τοιαύτη 
παράβασις τερμάτισθή». 

Οί ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν υπό τοϋ Έπαρχου 'Αμμοχώστου. 
(Υ.Ε. 1315/59.) 


