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ο ΠΕ'Ρ ι ΥΔ ATόΐτρ d f f i e Ε i Α ς ( Δ ΗΜΟΤ Ι Κ Α Ι Κ Α Ι 
ΠΕΡΙΟΧΑΙ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 350) 

Δ.Π. 81/72 

ΛΟΙΠΑΙ 

Κανονισμοί θεσπισθέντες ύπό του Συμβουλίου 'Υδρεύσεως 
'Αμμοχώστου δυνάμει του άρθρου 40 

Ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει τοΰ 
άρθρου 40 τοΟ -κερί Ύδατοπρομηθείας (Δημοτικαί και Λοιπαί Περιο-
χαί) Νόμου, Κεφ. 350, το Συμβούλιον Υδρεύσεως 'Αμμοχώστου, τή 
έγκρίσει τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου, θεσπίζει ώδε τους ακολού
θους Κανονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ώς οι Τροποποιητικοί 
Κανονισμοί του. Συμβουλίου Υδρεύσεως 'Αμμοχώστου του 1972, θα 
άναγινώσκωνται δέ όμοΟ μετά των Κανονισμών του Συμβουλίου 
'Υδρεύσεως 'Αμμοχώστου τοΰ 1964 Μως 1970 (έν τοις εφεξής αναφε
ρομένων ώς «οι Φασικοί Κανονισμοί») οι δέ βασικοί Κανονισμοί μετά 
των παρόντων Κανονισμών θά αναφέρωνται όμου ώς Κανονισμοί τοΰ 
Συμβουλίου Υδρεύσεως 'Αμμοχώστου 1964 εως 1972. 

2. Ό Κανονισμός 5 τών βασικών Κανονισμών διά τοΰ παρόντος 
άκυροΰται και αντικαθίσταται ύπό τοΰ ακολούθου : 

«6.—(α) Ή έγκατάστασις έκαστου σωλήνος παροχετεύσεως ΰδα. 
τος δέον νά διεξάγηται ύπό τοΰ Συμβουλίου δαπάναις τοΰ κατα
ναλωτού, δστις θά υποχρεούται νά καταβάλλη είς το Συμβούλιον 
τοιοΰτον ποσόν ώς το Συμβούλιον ήθελεν από καιροΰ είς καιρόν 
καθορίσει προς άντιμετώπισιν της τοιαύτης δαπάνης, συμπεριλαμ
βανομένης και της δαπάνης έπιδιορθώσεως τών δρόμων ή/καί τών 
πεζοδρομίων διά τών οποίων ό σωλήν παροχετεύσεως θά διέλθη. 
Και τό ούτω καθοριζόμενον ύπό τοΰ Συμβουλίου ποσόν θά είναι 
πληρωτέον είς τό Συμβούλιον δυνάμει τών παρόντων Κανονισμών. 

(β) Ή συντήρησις ή έπιδιόρΌωσις έκαστου σωλήνος παροχετεύ
σεως προς Μκαστον ύποστατικόν ή άλλον μέρος θά διεξάγηται ύπό 
τοΰ Συμβουλίου δαπάναις αύτοΰ. Νοουμένου δτι πάν πρόσωπον 
λαμβάνον ϋδωρ διά σωλήνος παροχετεύσεως τοΰ Συμβουλίου θά 
υποχρεούται είς την καταβολήν ετησίου τέλους, άπό καιροΰ είς 
καιρόν καθοριζομένου υπό τοΰ Συμβουλίου, προς κάλυψιν τής δα
πάνης τής τοιαύτης συντηρήσεως ή και έπιδιορθώσεως (συμπερι
λαμβανομένης τής δαπάνης έπιδιορθώσεως τών οδών και/ή πεζο
δρομίων διά τών οποίων ή τοιαύτη συντήρησις ή έπιδιόρθωσις θά 
διεξάγηται), και τό οϋτω καθοριζόμενον ποσόν θά ει ναι πληρω
τέον ε'ις τό Συμβούλιον, όμοΰ μετά τοΰ λογαρισσμοΰ ύδατος, δυνά. 
μει τών παρόντων Κανονισμών. Έ ν περιπτώσει μη συμμορφώσεως 
προς τόν Κανονισμόν τοΰτον, τό Συμβούλιον δύναται νά άρνηθή 
τήν τοιαύτην συντήρησιν ή έπιδιόρθωσιν, ώς και,τήν παροχήν ύδα
τος διά τοΰ αντιστοίχου σωλήνος παροχετεύσεως1». 

3. Ό Κανονισμός 14 (1) (α) τών βασικών Κανονισμών διά τοΰ 
παρόντος τροποποιείται διά τής ακυρώσεως τής επιφυλάξεως αύτοΰ 
καΐ τής αντικαταστάσεως της διά τής ακολούθου : 

«Νοείται δτι είς περιπτώσεις είς τάς οποίας ή παροχή ύδατος 
δέν δύναται νά γίνη διά τής Ιδίας αύτοΰ πιέσεως, τό Συμβούλιον 
δύναται νά κάμνη \ ά ς ακολούθους παραχωρήσεις : 
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(i) να παραχωρή το κατώτατον δριον καταναλώσεως δι ' ίδιω
τικάς κατοικίας είς £καστον διαμέρισμα, ήτοι 15 κυβικά 
μέτρα ύδατος δια περίοδον τριών μηνών, το όποιον δριον θά 
πληρώνηται προς 65 μιλς τό κυβικόν μέτρον 

(ii) να παραχωρή Μτερα 15 κυβικά μέτρα ύδατος δι' 'Μκαστον δια
μέρισμα δια την Ιδίαν περίοδον τά όποια θά πληρώνονται 
προς 115 μιλς τό κυβικόν μέτρον 

Τό ύπόλοιπον της παροχής της ιδίας περιόδου, ή οποία θά κατα. 
γράφηται ύπό του μετρητοί) ή των μετρητών τοΟ Συμβουλίου είς 
την ύδατοδεξαμενήν επί του εδάφους, θά πληρώνηται είς την τιμήν 
των 175 μιλς τό κυβικόν μέτρον». 

4. Ό Κανονισμός 14 (1) (γ) των βασικών Κανονισμών διά τοΰ πα
ρόντος τροποποιείται διά τής άπαλείψεως τών δύο τελειών μετά τήν 
λέξιν «Ξενοδοχεία» καΐ τής προσθήκης τών λέξεων «καί Τουριστικά 
Καταλύματα». 

(Υ.Ε. 174/69.) 
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