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'Αριθμός 66 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕ1ΑΣ ΧΩΡΙΩΝ 

ΔΓ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

Κανονισμοί εκδοθέντες ύπό της Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας 
του χωρίου Πάνω Άρόδες δυνάμει των προνοιών του άρθρου 30 

"Η 'Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Πάνω Άρόδες ενα
σκούσα τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις αυτήν ύπό του άρθρου 
30 του περί Ύδατοπρομηθείας Χωρίων δι' Οικιακούς Σκοπούς Νόμου, 
Κεφ. 349, εκδίδει τους ακολούθους Κοο/ονισμούς : 

1. Οι Κανονισμοί οδτοι θά άναφέρωνται ως οί περί Ύδατοπρομη
θείας του χωρίου Πάνω Άρόδες Τροποποιητικοί Κανονισμοί 1972 και 
θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά τών περί Ύδοαοπρομηθείας τοΰ χω
ρίου Πάνω 'Αρόδες Κατνονισμών τού 1972 (εφεξής αναφερόμενοι ως 
οί «βασικοί Κανονισμοί») και οί δασικοί Κανονισμοί και οί παρόντες 
Κανονισμοί θά άναφέρωνται όμου ώς οί περί Ύδοττοπρομηθείας του 
χωρίου Πάνω Άρόδες Κανονισμοί 1959—1972. 

.2. Ό Κανονισμός ύπ' άρ. 10 τών δασικών Κανονισμών διά του 
παρόντος διαγράφεται και αντικαθίσταται ύπό του ακολούθου Κανο
νισμού : 

«Κανονισμός 10—(1). "Εκαστόν %β^@ωπον τό όποιον δικαιούται 
εις προμήθειαν οικιακού ύδατος κα& ^ήτεΐ δπως μεταφερθή οιον
δήποτε οίκιακόν ΰδωρ άπό τόν κύριον σωλήνα είς τό ίδιωτικόν 
του οίκημα, οφείλει νά κατάθεση αμέσως παρά τή Επιτροπή Ύδα
τοπρομηθείας, (α) itoaov Τσον προς τάς υπολογιζόμενος δαπανάς 
αϊ όποΐαι άπαιτώντδΒΐ διά τήν έπκ^ευήν τών σωλήνων και τών 
δρόμων διά τών οποίων θά γίνη. ή τοιαύτη μεταφορά, (β) ποσόν 
όριζόμενον εκάστοτε ύπό τής 'Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας δπερ 
έν ουδεμία περιπτώσει θά ύπερδαίνη τάς £5.000 και θά άντιπρο-
σωπεύη τήν άξ(ο(ν τοΟ ύδρομετρητου δστις θά παραχωρήται ύπό 
τής 'Επιτροπείας, και (γ) ποσόν έκ £1 ώς δικαίωμα τής 'Επιτροπής 
Ύδατοπρομηθείας. 'Εάν τό τοιούτον πρόσωπον παράλειψη νά 
πράξη οϋτω ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας δύναται νά άρνηθή τοι
αύτην μεταφοράν οικιακού ύδατος. 

(2) Ό Ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιουδήποτε υποστατικού ή τόπου 
έφοδιαζομένου δι' οικιακού ύδατος θά πληρώνη δικαιώματα βάσει 
τής καταναλισκομένης ποσότητος ύδατος μετρούμενης δι* ύδρομε
τρητου ώς θά κοΦορίζωνται άπό καιρού είς καιρόν ύπό τής Επι
τροπής Ύδατοπρομηθείας τή έγκρίσει του Έπαρχου δέν θά υπερ
βαίνουν δμως τά £1.000 μίλς κατά κυδικόν μέτρον. 

(3) Επιπροσθέτως τών έν τή παραγράφω (2) πληρωτέων δικαι
ωμάτων θά πληρώνεται ύπό του Ιδιοκτήτου ή κατόχου υποστατικού 
ή τόπου έφοδιαζομένου μέ οίκιακόν ύδωρ ένοίκιον £0.600 μίλς ετη
σίως δι' Μκαστον ύδρομετρητήν ό δέ ύδρομετρητής θά παραμένη 
περιουσία τής 'Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας». 
3. Ό Κανονισμός 11 τών δασικών Κανονισμών διαγράφεται και 

αντικαθίσταται ύπό του ακολούθου Κανονισμού : 
«Κοη/ονισμός 11.—(1) "Οταν οίονδήποτε πρόσωπον δικαιούμενον 

είς προμήθειαν οίκιακου ύδατος παραλείπη ή αμελή νά πληρώνη 
έν σχέσει προς τούτο οιαδήποτε δικαιώματα άτινα καθίστανται 
πληρωτέα ύπ' αυτού δάσει τοΰ Κανονισμού 10 (2) και 10 (3) πέραν 
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των 15 ήμερων άπό της ημέρας αποστολής είς αυτό ύπό της Έπι
τρυπής Ύδατοπρομηθείας σχετικοΟ προς τούτο λογαριασμού ή 
ενεργή κατά παράδασιν του μέρους τούτου των Κανονισμών θά 
είναι νόμιμον δια τήν Έπιτροπήν Ύδατοπρομηθείας να δίδη οδη
γίας δπως ή τοιαύτη προμήθεια οικιακού ϋδατος είς το τοιούτον 
πρόσωπον διακοπή άνευ ετέρας ειδοποιήσεως μέχρις δτου δλα τα 
δικαιώματα τα αναφερόμενα έν σχέσει προς τούτο και έπί πλέον 
ποσόν £1 ώς δικαιώματα έπανασυνδέσεως πληρωθούν ή μέχρις 
δτου ή τοιαύτη παράδασις παύση να υφίσταται, αναλόγως τής 
περιπτώσεως. 

(2) "Ολα τα δικαιώματα, αϊ αποζημιώσεις καΐ τά ενοίκια τα 
πληρωτέα δυνάμει τοΟ μέρους τούτου των Κανονισμών θά πληρώ
νονται είς οιονδήποτε πρόσωπον έξουσιοδοτημένον προς τοΟτο ύπό 
τής Επιτροπείας Ύδατοπρο?μηθείας». 

Οι ανωτέρω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έπαρχου Πάφου. 

(Υ.Ε. 642/59.) 


