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'Αριθμός 8 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 21 ΤΟΥ 1961) 

Κανονισμοί γενόμενοι υπό του Συμβουλίου Βελτιώσεως 
Αγίου Θεοδώρου 

Τό Συμβούλιον Βελτιώσεως 'Αγίου Θεοδώρου, ενασκούν τάς εξου
σίας τάς χορηγουμένας εις αυτό ύπό του άρθρου 24 του περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, δια τοΰ παρόντος εκδίδει 
τους ακολούθους Κανονισμούς: 

1. Οι Κανονισμοί οδτοι θα άναφέρωνται ως οι περί Χωρίων (Διοί-
κησις και Βελτίωσις) Τροποποιητικοί Κανονισμοί 'Αγίου Θεοδώρου 
τοΟ 1972 και θα άναγινώσκωνται όμου μετά τών περί Χωρίων (Διοί-
κησις και Βελτίωσις) Κανονισμών 'Αγίου Θεοδώρου 1954 μέχρι 1966, 
(έν τοις εφεξής καλουμένων ώς «οι. βασικοί Κανονισμοί») και οι βα
σικοί Κανονισμοί καί οι παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται όμοΰ 
ώς οΐ περί Χωρίων (Διοίκησις καί Βελτίωσις) Κανονισμοί 'Αγίου 
Θεοδώρου 1954 μέχρι 1972. 

2. Ό Κανονισμός ύπ1 αριθμόν 117 τών βασικών Κανονισμών δια 
τοΰ παρόντος δκχγράφεται καί αντικαθίσταται διά του ακολούθου 
νέου Κανονισμού* : 

«117.—(1) Ύπό παντός ιδιοκτήτου η κατόχου οιουδήποτε υπο
στατικού ή χώρου έφωδιασμένου με οίκιακόν ύδωρ θά πληρώνω ν
ται τά ακόλουθα τέλη, βάσει της καταναλισκομένης ποσότητος 
ϋδατος, μετρούμενης δι', ύδρομετρητου, ήτοι: f< 

Διά καφενεία, εστιατόρια καί οικίας : 
(i) Τό ποσόν τών 750 μίλς κατά διμηνίαν διά τους πρώτους 

20 τόννους ύδατος, καταναλωθέντας ή μή" 
(ii) δι' εκαστον τόννον ύδατος καταναλισκόμενον κατά διμη

νίαν καθ' ύπέρβασιν τών 20 αλλ' ουχί τών 30 τόννων 50 
μίλς' 

(iii) οι' εκαστον τόννον ύδατος καταναλισκόμενον κατά διμη
νίαν καθ' ύπέρβασιν τών 30 άλλ' ουχί τών 50 τόννων, 150 
μίλς· 

(iv) δι' Μκαστον τόννον ύδατος καταναλισκόμενον κατά διμη
νίαν καθ' ύπέρβασιν τών 50 τόννων, 250 μίλς. 

Νοείται δτι δι' άμφοτέρας τάς περιόδους από της 1ης 'Ιανου
αρίου μέχρι της 30ης 'Απριλίου, καί άπό της 1ης Νοεμβρίου μέχρι 
της 31ης Δεκεμβρίου εκάστου έτους, τά πληρωτέα δικαιώματα 
θά είναι κατ' αποκοπή ν τοιούτον ποσόν, οΤον ήθελε ν άπό καιρού 
είς καιρόν όρισθή ύπό του Συμβουλίου, άλλ' έν ουδεμία περι
πτώσει υπερβαίνον τάς £3 ανεξαρτήτως της ποσότητος του κατα
ναλωθέντος ύδατος. 

(2) Επιπροσθέτως τών έν ττ) παραγράφω ( ί) πληρωτέων τελών, 
θά πληρώνηται ύπό παντός ιδιοκτήτου ή κατόχου υποστατικού ή 
χώρου έφωδιασμένου με οίκιοικόν ϋδωρ, ένοίκιον έκ 500 μίλς ετη
σίως δι' εκαστον ύδρομετρητήν, δ δέ ύδρομετρητής θά παραμένη 
περιουσία του Συμβουλίου. 

(3) Ή έγκατάστασις τοΰ ύδρομετρητου εις οιονδήποτε οίκημα ή 
χώρον καί ή άφαίρεσις αυτού γίνεται έξόδοις τοΟ Ιδιοκτήτου ή κα
τόχου του οίκήμοτΓος ή χώρου, δστις εΐναι καί υπεύθυνος δι' οιαν
δήποτε ζημίαν έπί του ύδρομετρητου πέραν της φυσικής φθοράς 
αύτοΟ». 

ΟΙ ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Υπουργού Εσωτερικών. 
(Υ.Ε. 321/59.) 


