
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 
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'Επίσημος 
ΈψημερΙς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
16.6.1967. 

(β) 

της Πάφου» έν τη Επαρχία Λευκωσίας, ενασκούσα τάς δυνάμει τοΰ 
άρθρου 17 του περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου (έν τοις 
εφεξής αναφερομένου ώς «ό Νόμος») χορηγουμένας αύτη εξουσίας, 
ήτοίμασε τους ακολούθους Κανονισμούς, οΐτινες, κατόπιν συμμορ
φώσεως προς τάς διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου, δημοσιεύονται 
έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας συμφώνως προς το άρθρον 
19 του Νόμου. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι του 'Αρδευτικού 
Τμήματος Κάτω Ζώδιας «Δρόμος της Πάφου» Κανονισμοί του 1972. 

2. ΟΙ περί 'Αρδεύσεως Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος «Άρ
γάκι άρ. 1» του 1967 (έν τοις εφεξής αναφερόμενοι ώς «οι Κανο
νισμοί») θεωρούνται ώς γενόμενοι ύπό της Επιτροπείας του 'Αρδευ
τικού Τμήματος Κάτω Ζώδιας «Δρόμος τής Πάφου» καΐ θά εφαρ
μόζονται είς τό Άρδευτικόν Τμήμα Κάτω Ζώδιας «Δρόμος τής Πά
φου» του χωρίου Κάτω Ζώδια, άναγινωσκόμενοι και έρμηνευόμενοι 
ώς έάν εΐχον άντικατασταθή έν αύτοΐς— 

(α) αϊ λέξεις «Άργάκι άρ. 1», οπουδήποτε αύται απαντώνται 
έν αύτοΐς, διά τών λέξεων «Κάτω Ζώδιας Δρόμος τής Πά
φου»* 
αϊ λέξεις «την 19ην Μαρτίου 1967» (δευτέρα γραμμή) και 
«εντός τής τελευταίας εβδομάδος του μηνός Φεβρουαρίου» 
(τρίτη και τέταρτη γραμμαί) έν τω Κανονισμώ 3 διά τών 
λέξεων «23ην Αυγούστου 1972» και «εντός τής πρώτης έβδο. 
μάδος του μηνός Αυγούστου» αντιστοίχως' 

(γ) αϊ λέξεις «τήν 31ην Δεκεμβρίου» (πρώτη γραμμή) έν τη 
παραγράφω (2) τοΰ Κανονισμού 4 διά τών λέξεων «τήν 31 ην 
Ιουλίου»* 

(δ) τό ποσοστό ν «2%» (πρώτη γραμμή) έν τη παραγράφω (3) 
του Κανονισμού 4 διά τοΰ ποσοστού «1%»' 

(ε) αϊ λέξεις «μή υπερβαίνον £10.000 μίλς» (δευτέρα γραμμή) 
καί «μή υπερβαίνουσας τό ποσόν τών £10» (εβδόμη και 
ογδόη γραμμαί) έν τω Κανονισμώ 5 διά τών Λέξεων «μή 
υπερβαίνον £30.000 μίλς» καί «μή υπερβαίνουσας τό ποσόν 
τών £20» αντιστοίχως* 

(στ) αϊ λέξεις «τής 31ης Δεκεμβρίου» (δευτέρα γραμμή) έν τω 
Κανονισμώ 6 διά τών λέξεων «τής 31ης Ιουλίου»* 

(ζ) αϊ λέξεις «τής 1ης ΊοαΌυαρίου» (τρίτη γραμμή) έν τω Κα
νονισμώ 8 διά τών λέξεων «τής 31ης Ιουλίου» 

(η) αϊ λέξεις «Κατά τους μήνας Μάρτιον, Άπρίλιον καί Αϋγου
. στον» (πρώτη γραμμή) έν τω Κανονισμώ 11 διά τών λέξεων 

«Κατά τόν μήνα Μάρτιον». 

Έγένετο τη 3η 'Ιανουαρίου 1972. 
(Υ.Ε. 122/71.) 

'Αριθμός 4 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (Δ ΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΛΟΙ 46 ΤΟΥ 1961, 58 ΤΟΥ 1962 
4 TOY 196S ΚΑΙ 31 ΤΟΥ 1969) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό του Συμβουλίου Βελτιώσεως 
'Αγίου Σεργίου. 

Τό Συμβούλιον Βελτιώσεως Άγίρυ Σεργίου, ενασκούν τσς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας ε'ις αυτό δυνάμει τοΰ άρθρου 24 τοΰ π£ρί Χωρίων 


