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'Αριθμός 217 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΩΝ ΔΓ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ 

ΣΚΟΠΟΥΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 349) 

Κανονισμοί εκδοθέντες υπό της 'Επιτροπής Ύδατοπρσμηθείας 
του χωρίου Ζωοπηγή δυνάμει τοΟ άρθρου 30 (1). 

Ή Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας τοΟ χωρίου Ζωοπηγή της Έπαρ-
χ ας Λεμεσού, ενασκούσα τάς δυνάμει τοΟ εδαφίου (1) του άρθρου 
30 του περί Ύδατοπρομηθείας Χωρίων δι* Οικιακούς Σκοπούς Νό
μου χορηγούμενος αύτη εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους Kocvo
νισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ,ώς οι περί Ύδατο
προμηθείας του χωρίου Ζωοπηγή (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
1972 και θα άναγινώσκωνται όμοΰ μετά των περί Ύδατοπρομηθείας 
του χωρίου Ζωοπηγης Κανονισμών του 1962, οΐτινες 6μο0 μετά των 
παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οι περί Ύδατοπρομη
θείας του χωρίου Ζωοπηγή Κανονισμοί του* 1962 καΐ 1972. 

2. Έν τοις παρουσι Κανονισμοΐς ή έκφρασις «οι δασικοί Κανο
ν.σμοί» σημαίνει τους έν τη ugi/ αριθμόν 1,76 Γνωστοποιήσει, τη δημο
σιευθείση έν τω Τρίτω Παραρτημαΐι^^." εφημερίδος της Κυβερνή
σεως της 12ης 'Απριλίου 1962, περί ^^τ 'ρπρομηθείας του χωρίου 
Ζωοπηγή Κανονισμούς του 1962 διά τώ ν̂ όπο'ων οί περί Ύδατοπρο
μηθείας του χωρίου Έληά Κανονισμοί του 1950 έθεωρήθησαν μεθ' 
ώρισμένων προσαρμογών και τροποποιήσεων, ώς Κανονισμοί εκδο
θέντες υπό της Έπιτροπήο. Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Ζωοπηγή. 

3. ΑΊ λέξεις και αριθμοί «3 σελίνια κατά χίλια γαλόνια» αϊ άνα
οερόμεναι εις τήν τελευταίαν γραμμήν του Κανονισμού 10, των δα
σικών Κανό ν σμών, διαγράφονται και αντικαθίστανται διά τών έν 
τω κάτωθι Δελτίω έκτιθειιένων λέξεων και αριθμών, αντιστοίχως · 

ΔΕΛΤΙΟΝ 
(Κανονισμός 3) 

«Διά ποσότητα ύδατος μέχρι 10 τόννων μηνιαίως μέχρι £3.500 
μίλς ετησίας" 

διά ποσότητα πέραν τών 10 τόννων άλλ' ουχί μεγαλυτέραν τών 
15 τόννων μηνιαίως £0.100 μίλς κατά τόννον περιπλέον* 

διά ποσότητα πέραν τών 15 τόννων άλλ' ουχί μεγαλυτέραν τών 
20 τόννον μηνια'.ως £0.250 μίλς κατά τόννον περιπλέον και 

δ:ά ποσότητα πέραν τών 20 τόννων μηνιαίως £0.500 μίλς κατά 
τόννον περιπλέον». 

Έφημερϊς 
Κυβερνήσεως 
Παράρτι,μα 
Γρίτον : 
12.4.1962. 

ΈφημερΙς 
Κυβερνήσεως 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
1,11.1950. 

ΟΊ άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν Οπό του Έπαρχου Λεμεσού. 

Έξεδόθησο?ν τη 6η Νοεμβρίου 1972 




