
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Ά ρ . 847 της 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1971 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Μ Ε Ρ Ο Σ Ι 

Ό περί 'Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμος τοΰ 1971 εκδίδεται δια δημο
σιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος . 

'Αριθμός Ι τοΰ 1971 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ Ε Γ Κ Α Θ Ι Δ Ρ Υ Σ Ε Ω Σ ΚΑΙ ΚΑΤΑ

ΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΚΑΙ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥΤΩΝ, Δ Ι Α ΤΗΝ Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ν 
ΚΑΙ Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Ν ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ. 

Μ Ε Ρ Ο Σ Ι 
ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Άποχετευ- Συνοπτικός 
τικών Συστημάτων Νόμος τοΰ 1971. τίτλος. 

2 . Έ ν τω παρόντι Νόμω, εκτός έάν άλλως προκύπτη εκ τοΰ κει
μένου

«άκίνητος ιδιοκτησία» κέκτηται οϊαν εννοιαν άπέδωκε τω δρω 
τούτω τό άρθρον 2 τοΰ περί Ακινήτου Ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς (Διακατοχή, 
' Ε γ γ ρ α φ ή και Έκτίμησις ) Νόμου' 

«απορρίμματα» σημαίνει στερεά απορρίμματα έκ της παρασκευής, 
κατεργασίας και διαθέσεως τροφίμων, ώς και έκ τοΰ χειρισμού, 
αποθηκεύσεως και πωλήσεως προϊόντων 

«βιομηχανικά άπορριμματ ικά υγρά» σημαίνει τά άπορριμματ ικά 
υ γ ρ ά τά προκύπτοντα έκ βιομηχανικών επεξεργασιών, έκ τοΰ εμπο
ρίου ή τών επιχειρήσεων, κατ ' άντιδιαστολήν προς τά λύματα ' 

" B.O.D. (Biochemical Oxygen Demand) " σημαίνει την ποσότητα 
τοΰ οξυγόνου τήν καταναλισκομένην διά τήν βιοχημικήν όξεί
δωσιν οργανικών ουσιών, υπό καθωρισμένας έργαστηρ ιακάς συν
θήκας, εντός πέντε ήμερων, ύπό θερμοκρασίαν 20° Κελσίου, έκπε
φρασμένην εις χ ιλ ιοστόγραμμα κατά λ ί τρον 

Ερμηνεία. 
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«Δήμος» σημαίνει δήμον καθιδρυθέντα δυνάμει οιουδήποτε, εκά
στοτε έν ίσχύϊ. Νόμου, άφορώντος etc τους δήμους, οι δέ δροι «δη
μοτικόν συμβουλιον ή συμβουλιον θέλουσι τυγχάνει αναλόγου 
ερμηνείας 

«δημοσία υπόνομος* σημαίνει ύπόνομον κατασκευασθεισαν ύπό 
τοΰ Συμβουλίου ή περιελθοΰσαν τω Συμβουλ ίω 

δημοσία υπόνομος οικοδομής., σημαίνει εκείνο το τμήμα τής 
υπονόμου οικοδομής, δπερ συνδέει την ίδιωτικήν ύπόνομον οίκο 
δομής μετά τής δημοσίας υπονόμου ή τοΰ χώρου διαθέσεως λυ
μ ά τ ω ν 

«εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων» σημαίνει οιασδήποτε 
μηχανικός εγκαταστάσεις και κατασκευάς χρησιμοποιουμένας διά 
τήν έπεξεργασίαν λυμάτων 

<εϊδη υγιεινής» περιλαμβάνουν τους λουτήρας, τους νιπτήρας, 
τους καταιονιστήρας καί τους νεροχύτας' 

• 'Έπαρχος» σημαίνει τον "Επαρχον τής 'Επαρχ ίας , έν ή κείται 
ή περιοχή' 

«ιδιωτική υπόνομος* σημαίνει μή δημοσίαν ύπόνομον 
• ιδιωτική υπόνομος οικοδομής» σημαίνει έκεΐνο το τμήμα τής 

υπονόμου οίκοδομής, δπερ εξικνείται μέχρι τής συνοριακής γραμ
μής τοΰ οικοδομικού τεμαχίου 

«καταλλήλως τεμαχισμένα απορρίμματα» σημαίνει τά απορρίμ
ματα έκ τής παρασκευής, έψήσεως καί διαθέσεως τροφίμων, ατινα 
κατετεμαχίσθησαν εις τοιούτον βαθμόν, ώστε ά π α ν τ α τά τεμάχια 
αυτών να μεταφέρωνται ελευθέρως ύπό συνθήκας ροής, αΐτινες 
συνήθως επικρατούν ε'ις δημοσίας υπονόμους, τών τεμαχίων τούτων 
έν ουδεμία περιπτώσει υπερβαινόντων τήν ήμίσειαν ϊντζαν, καθ' 
οιανδήποτε αυτών διάστασιν 

«λύματα» σημαίνει άπαντα τά άπορριμματ ικά υγρά , άτινα πε
ριέχουσι ζωϊκας, φυτικάς ή όρυκτάς ουσίας έν αίωρήσει ή έν δια
λύματι, όμοΰ μετά τών τυχόν περιεχομένων έν αύτοΐς γα ιωδών ή 
έτερων ουσιών 

«δμβρια ύδατα» περιλαμβάνουν καί ύδατα επιφανείας ' 
«οχετός» σημαίνει ά γ ω γ ό ν ή σωλήνα, δι' οΰ μετάγονται ύδωρ, 

λύματα καί παρόμοια τοιαύτα' 
«οχετός οίκοδομής» σημαίνει έκεΐνο τό τμήμα τής χαμηλοτέρας 

οριζοντίου διασωληνώσεως αποχετευτικού συστήματος, τό εύρισκό
μενον εντός και έφαπτόμενον οικοδομής τίνος, δπερ δέχεται τήν 
έκκένωσιν έξ εσωτερικού α γ ω γ ο ύ ακαθάρτων ή έτερου α γ ω γ ο ύ 
αποχετεύσεων καί μετάγει ταύτην εις τήν ύπόνομον οικοδομής' 

«οχετός όμβρίων υδάτων» ή «χάνδαξ όμβρίων υδάτων» σημαίνει 
όχετόν ή χάνδακα μετάγοντα δμβρια ύδατα ή ύδατα επιφανείας, 
ουχί δμως καί λύματα ή μιασμένα βιομηχανικά άπορριμματ ικά 
υγρά ' 

«παντορροϊκή υπόνομος» σημαίνει ύπόνομον, ήτις δέχεται έν αύτη 
τόσον δμβρια ύδατα δσον καί λύματα 

«περιοχή» σημαίνει οιανδήποτε περιοχήν. έν τή οποία, κατ' έξου
σιοδότησιν του παρόντος Νόμου, Συμβούλιόν τι θέλει μεριμνήσει 
διά τήν έγκαθίδρυσιν, κατασκευήν καί λειτουργίαν συστημάτων 
αποχετεύσεως» λυμάτων καί όμβρίων υδάτων, προς τούτοις δέ τήν 
έττεξεργασίοτν καί διάθεσιν λ υ μ ά τ ω ν 

«Πρόεδρος» σημαίνει τόν Πρόεδρον του Συμβουλίου 



«ΡΗ» σημαίνει τόν άρνητικόν λογάριθμον τής συγκεντρώσεως 
ιόντων υδρογόνου κατά λίτρον διαλύματος 

«Συμβούλιον» σημαίνει Συμβούλων καθιδρυθέν δυνάμει του πα
ρόντος Νόμου 

«σύστημα αποχετεύσεως λυμάτων» σημαίνει πάσας τάς εγκατα
στάσεις καΐ διευθετήσεις τάς γενομένας διά τήν συλλογή ν, άντλη
σιν, μεταγωγήν, έπεξεργασίαν ή διάθεσιν λυμάτων* 

«σύστημα αποχετεύσεως όμβρίων υδάτων» σημαίνει πάσας τάς 
εγκαταστάσεις καΐ διευθετήσεις τάς γενομένας διά τήν συλλογήν, 
μεταγωγήν καΐ διοχέτευσιν όμβρίων υδάτων καΐ έτερων τοιούτων, 
εξαιρουμένων τών λυμάτων καΐ τών μιασμένων βιομηχανικών άπορ
ριμματικών υγρών' 

«ύγειονομικαΐ εγκαταστάσεις» περιλαμβάνουν αποχωρητήρια, 
πυγολουτήρας, ουρητήρια, λεκάνας άποπλυμάτων καΐ παρόμοια 
τοιαύτα" 

«ΰδατα επιφανείας» περιλαμβάνουν καΐ τά έκ τών στεγών οίκο
δομών τοιαύτα" 

«υδατικά έργα» σημαίνει πάσας τάς εγκαταστάσεις καΐ διευθε
τήσεις τάς γενομένας επί τω τέλει συλλογής, αντλήσεως, μετα
γωγής, επεξεργασίας, αποθηκεύσεως, προμηθείας, διαθέσεως, δια
νομής ή πωλήσεως Οδατος, έπεξειργασμένου είς τάς εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων 

«υπόνομος» σημαίνει σωλήνα ή άγωγόν μετάγοντα λύματα' 
«υπόνομος λυμάτων» σημαίνει ύπόνομον, ήτις μετάγει λύματα 

και είς ήν δεν επιτρέπεται ή έκ προθέσεως εισαγωγή όμβρίων 
υδάτων, υδάτων επιφανείας και υπογείων τοιούτων' 

«υπόνομος οικοδομής» σημαίνει έκεΐνο τό τμήμα του συστή
ματος αποχετεύσεων, τό κείμενον Μξωθι οικοδομής τίνος, δπερ 
άρχεται έκ σημείου απέχοντος τρεις πόδας άπό τής εξωτερικής 
επιφανείας τοΟ "τοίχου τής οικοδομής καΐ συνδέει τόν όχετόν τής 
οικοδομής μετά τής δημοσίας υπονόμου' 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Εσωτερικών" 
«φυσικόν στόμιον εκροής» σημαίνει οιονδήποτε στόμιον εκροής 

εντός ρυακίου, λιμναρίου, τάφρου, λίμνης ή έτερου σώματος Οδα
τος επιφανείας ή υπογείου τοιούτου. 

ΜΕΡΟΣ I I 
ΠΕΡΙΟΧΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

3.—(1) Έν αΤς περιπτώσεσι τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν ΠβριοχαΙκαΙ 
Ικανοποιηθή δτι, είς οιανδήποτε περιοχήν έν τή Δημοκρατία, περί Συμβούλια, 
λαμβανομένων καΐ περιοχών έμπιπτουσών εντός τών ορίων οιουδή
ποτε δήμου, δέν υφίστανται κατάλληλα συστήματα αποχετεύσεως λυ
μάτων ή δτι τά υφιστάμενα τοιαύτα είναι ανεπαρκή ή δέν λειτουρ
γούν Ικανοποιητικώς, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά Δια
τάγματος αύτοΟ δημοσιευομένου έν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημο
κρατίας, νά κηρύξη τήν τοιαύτην περιοχήν ώς περιοχήν έμπίπτουσαν 
εΐς τάς διατάξεις τοΟ παρόντος Νόμου, καθ* δσον άφορφ είς τήν έγκα
θίδρυσιν, συντήρησιν καΐ λειτουργίαν τών καταλλήλων συστημάτων 
αποχετεύσεως λυμάτων καΐ τήν έπεξεργασίαν καΐ διάθεσιν τούτων, 
προς τούτοις δέ νά καθίδρυση, διά τήν τοιαύτην περιοχήν, Συμβού
λιον διά τήν ένάσκησιν τών προνοουμένων έν τώ παρόντι Νόμω καθη
κόντων καΐ εξουσιών, καθ* δσον άψορφ d$ **ήν ^κοτβΙβρυοΗν, συν
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Καθορισμός 
τών δρίων της 
περιοχής. 

Συγκρότησις 
Συμβουλίου. 

τήρησιν και λειτουργίαν των καταλλήλων συστημάτων αποχετεύσεως 
λυμάτων καΐ τήν έπεξεργασίαν καΐ διάθεσιν τούτων : 

Νοείται δτι, οσάκις ή τοιαύτη περιοχή περιλαμβάνει περιοχήν έμπί
πτουσαν εντός τών ορίων οίουδήποτε δήμου, ουδέν τοιούτο Διάταγμα 
θέλει έκδοθή δυνάμει τοΰ παρόντος εδαφίου, εΙμή μόνον κατόπιν 
συνεννοήσεως μετά του Δημοτικού Συμβουλίου του τοιούτου δήμου. 

(2) Έν αΐς περιπτώσεσι το Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν Ικα
νοποιηθή, καθ' δσον άφορα εις οιανδήποτε περιοχήν έν τη Δημοκρα
τία, δι' ήν εξεδόθη Διάταγμα συμφώνως ταΐς διατάξεσι του εδαφίου 
(1), δτι δέν υφίστανται ωσαύτως έν αύτη κατάλληλα συστήματα απο
χετεύσεως όμβρίων υδάτων ή δτι τά υφιστάμενα τοιαύτα είναι ανε
παρκή ή δέν λειτουργούν ικανοποιητικώς, τό Ύπουργικόν Συμβού
λιον δύναται, διά Διατάγματος αύτου δημοσιευομένου έν τη έπισήμω 
έφημερίδι της Δημοκρατίας, νά κηρύξη ωσαύτως τήν τοιαύτην περιο
χήν ώς περιοχήν έμπίπτουσαν είς τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου, 
καθ* δσον άφορα είς τήν έγκαθίδρυσιν, συντήρησιν καΐ λειτουργίαν 
συστημάτων αποχετεύσεως Ομβρίων υδάτων και νά άναθέση τω καθι
δρυθέντι δυνάμει του εδαφίου (1) Συμβουλίω τήν ένάσκησιν τών 
προνοουμένων έν τω παρόντι Νόμώ καθηκόντων και εξουσιών, καθ* 
δσον άφορα είς τήν έγκαθίδρυσιν, συντήρησιν καΐ λειτουργίαν τών 
τοιούτων συστημάτων : 

Νοείται δτι, οσάκις ή τοιαύτη περιοχή περιλαμβάνη περιοχήν έμπί
πτουσαν εντός τών ορίων οιουδήποτε δήμου, ουδέν τοιούτο Διάτα
γμα θέλει έκδοθή δυνάμει του παρόντος εδαφίου, είμή μόνον κατόπιν 
συνεννοήσεως μετά του Δημοτικού Συμβουλίου του τοιούτου δήμου. 

(3) Διάταγμα εκδοθέν δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται νά 
διαλαμβάνη καί τοιαύτας συμφυείς, δευτερεύουσας και συμπληρω
ματικός διατάξεις, ώς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν εκάστοτε 
κρίνει αναγκαίας ή σκόπιμους διά τήν τελεσφόρον έφαρμογήν του 
Διατάγματος. 

4. Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά Διατάγματος αύτου 
δημοσιευομένου έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, νά καθο
ρίση, μεταβάλη, έπεκτείνη ή περιορίση τά δρια της περιοχής. 

5. Τό Συμβούλιον σύγκειται έκ τών κάτωθι προσώπων : 
(α) οσάκις ή περιοχή περιλαμβάνη οιανδήποτε περιοχήν έμπί

πτουσαν εντός τών ορίων οίουδήποτε δήμου, έκ του εκάστοτε 
δημοτικού συμβουλίου τοΰ τοιούτου δήμου, του δημάρχου 
ασκούντος καθήκοντα Προέδρου, ανεξαρτήτως έάν μέρος 
της περιοχής ταύτης κείται έκτος τών ορίων τοΟ τοιούτου 
δήμου : 

Νοείται δτι, έν ή περιπτώσει ή περιοχή αϋτη περιλαμβάνει 
δημοτικήν περιοχήν καί περιοχήν μή έμπίπτουσαν έν τοίς 
όρίοις του τοιούτου δήμου, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον κέ
κτηται έξουσίαν δπως διορίζη καί έτερα πρόσωπα ώς μέλη 
τοΟ Συμβουλίου, εκπροσωπούντα τά συμφέροντα της μή έμ
πιπτούσης έν τοΐς δρίοις του δήμου περιοχής' 

(β) έν πάση έτερα περιπτώσει, έκ πέντε προσώπων διοριζομένων 
υπό τοΟ Υπουργικού Συμβουλίου, του ενός τούτων κατονο
μαζομένου ώς Προέδρου. Ή θητεία τών μελών τοΟ Συμβου
λίου είναι τετραετής, άπό της ημερομηνίας τοΰ διορισμού* 
των, έκτος τών περιπτώσεων, καθ* ας το Ύπουργικόν Συμ
βούλιον Ι̂ θελε τερματίσει τόν διορισμόν των ένωρίτερον. 
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Νομική 
προσωπικότης 
Συμβουλίου. 

Άνάληψις 
συστη μάτων 
αποχετεύσεις 
λυμάτων κο i 
δμβρίων 
υδάτων έν 
τη περιοχή 
ύπό τοΰ 
Συμβουλίου. 

6. Συμβούλιον καθιδρυθέν δυνάμει των διατάξεων τοΟ ιταρόντος 
Νόμου κέκτηται νομικήν προσωπικότητα, ύπό τήν έπωνυμίαν «Συμ
βούλιον 'Αποχετεύσεων » (έντιθεμένης της ονο
μασίας της περιοχής), φέρον άπαντα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
καΐ Ιδιότητας νομικού προσώπου. 

7.—(1) "Αμα τη καθιδρύσει του Συμβουλίου— 
(α) πάσα κινητή και ακίνητος Ιδιοκτησία, περιλαμβανομένων 

καΐ απάντων των έργων και στοιχείων ενεργητικού του Δή
μου ή του Συμβουλίου Βελτιώσεως, σχέσιν έχουσα προς τά 
συστήματα αποχετεύσεως λυμάτων ή όμβρίων υδάτων, ανα
λόγως τής περιπτώσεως έν τη περιοχή, δι' ήν καθιδρύθη τό 
Συμβούλιον, θέλει μεταβιβασθή και περιέλθει τω Συμβου
λίω, μή απαιτουμένης οιασδήποτε πράξεως διά τήν τοιαύτην 
μεταβίβασα/ καΐ άνευ τής καταβολής οίασδήποτε αποζημιώ
σεως' έν τη περιπτώσει ακινήτου Ιδιοκτησίας, ό Διευθυντής 
του Τμήματος Κτηματολογίου καΐ Χωρομετρίας δύναται 
κατά νόμον νά έγγράψη ταύτην έπ* ονόματι του Συμβουλίου 
άνευ τής καταβολής οιωνδήποτε τελών μεταβιβάσεως, έπί τή 
υποβολή έπι τούτω αιτήσεως ύπό του Προέδρου του Συμ
βουλίου' 

(β) άπαντα τά ποσά, τά δαπανηθέντα ύπό του τοιούτου Δήμου 
ή Συμβουλίου Βελτιώσεως και άπαντα τά ύπ' αύτου συνο
μολογηθέντα δάνεια, χρέη και υποχρεώσεις, άναφορικώς 
προς τά συστήματα αποχετεύσεως λυμάτων και όμβρίων 
υδάτων λογίζονται, νοουμένου δτι ήθελε παρασχεθή έπι 
τούτω έγκρισις του Υπουργικού Συμβουλίου, ως δάνεια συ
νομολογηθέντα και δαπάναι, χρέη και υποχρεώσεις ένεργη
θεΐσαι και άναληφθεϊσαι ύπό του Συμβουλίου. 

(2) Αί διατάξεις του εδαφίου (1) ουδόλως θέλουσιν επηρεάσει τά 
δικαιώματα οιουδήποτε πιστωτοΰ άναφορικώς προς δάνεια συνομο
λογηθέντα ή χρέη ή υποχρεώσεις αναληφθείσας ύπό του Δήμου ή του 
Συμβουλίου Βελτιώσεως, έφ' ών τυγχάνουν εφαρμογής αί διατάξεις 
του παρόντος άρθρου : 

Νοείται δτι τό Συμβούλιον θέλει εξασφαλίσει τόν τοιούτον Δήμον 
ή Συμβούλιον Βελτιώσεως κατά πάσης συναφούς απαιτήσεως, αξιώ
σεως, αγωγής ή δικαστικής αποφάσεως. 

8.—(1) ΑΙ συνεδρίαι του Συμβουλίου συγκαλούνται έν ώ τόπω Συνεδρίαιτοΰ 
καΐ καθ' δν χρόνον ό Πρόεδρος αυτού ήθελεν εκάστοτε καθορίσει. Συμβουλίου. 

(2) Ό Πρόεδρος δύναται κατά τό δοκούν νά συγκαλή τό Συμβού
λιον είς συνεδρίαν, υποχρεούται δέ νά συγκάλεση ταύτην τή αιτήσει 
δύο τουλάχιστον των μελών, εντός επτά ήμερων, άφ* ής ήθελε ληφθή 
ή έπί τούτω αίτησις. 

(3) Ό Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριών του Συμβουλίου, έν 
περιπτώσει δμως απουσίας αύτου, τά παριστάμενα κατά τήν συνε
δρίαν μέλη εκλέγουν £ν έξ αυτών, ϊνα προεδρεύη τής τοιαύτης συνε
δρίας. 

(4) Έκτος ώς άλλως προνοείται έν τω παρόντι Νόμω, τό Συμ
βούλιον δέν δύναται νά έπιληφθή οιασδήποτε υποθέσεως' έκτος έάν 
παρίστανται τρία τουλάχιστον των μελών αύτοΟ' έν ή περιπτώσει 
καΐ^μετά τήν δευτέραν διαδοχικήν κλήσιν δέν έπιτευχθή ή παρουσία 
τριών των μελών κατά τόν καθωρισμένον προς συνεδρίαν τόπον καΐ 
χρόνον, τό Συμβούλιον θέλει έπιληφθή των ύπό έξέτασιν θεμάτων, 
έφ* δσον παρίστανται δύο των μελών αύτοΟ. 
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Πρακτικά των 
συνεδριών τοΟ 
Συμβουλίου. 

(5) ΑΙ αποφάσεις τοΟ Συμβουλίου λαμβάνονται διά της πλειοψη
φίας των παρισταμένων μελών, έν περιπτώσει δέ Ισοψηφίας, ό Πρό
εδρος του Συμβουλίου κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψηφον. 

(6) Ουδεμία πράξις τοΟ Συμβουλίου λογίζεται άκυρος έκ μόνου 
του λόγου δτι χηρεύει ή θέσις τινός των μελών αύτοΟ. 

(7) Έκτος οσάκις άλλως προνοήται έν τφ παρόντι Νόμω, τό Συμ
βούλιον δύναται νά ρυθμίση τήν Ιδίαν αύτου διαδικασίαν. 

9· ΤηροΟνται επακριβή πρακτικά έκαστης τών συνεδριών του Συμ
βουλίου, άτινα καΐ καταχωρούνται είς επί τούτω τηρούμενον βιβλίον' 
ό Πρόεδρος υπογράφει ταύτα, άμα δέ τη υπογραφή των γίνονται 
δεκτά ώς αποδεικτικά στοιχεία, είς πασαν δικαστικήν διαδικασίαν, 
μηδόλως χρήζοντα περαιτέρω αποδείξεως. 

Έκτέλεσις 10.— (1) Ό Πρόεδρος του Συμβουλίου υπέχει καθήκον δπως με
αποφασεωντού ριμνφ διά τήν προσήκουσαν έκτέλεσιν τών αποφάσεων τοΟ Συμβου

λίου, οσάκις δέ ή τοιαύτη έκτέλεσις έπιβάλλη τήν διενέργειαν δα
πανών, δπως μεριμνςχ ώστε αί τοιαυται δαπάναι νά είναι σύμφωνοι 
προς τόν έγκεκριμένον προϋπολογισμό ν τοΟ Συμβουλίου, έκτος τών 
περιπτώσεων, καθ* άς, τη έγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, 
ήθελεν έξουσιοδοτηθή ύπό του Συμβουλίου ή διενέργεια είδικής τίνος 
δαπάνης. 

(2) Ό Πρόεδρος υπογράφει πάσας τάς γνωστοποιήσεις και άπαντα 
τά έγγραφα καΐ κοινοποιήσεις του Συμβουλίου' πάσα κοινοποίησις 
προς τό Συμβούλιον θέλει απευθύνεται τω Προέδρω αύτου. 

Συμβουλίου. 

Άπαγόρευσις 
εγκαθιδρύ
σεως, συντη
ρήσεως καΐ 
λειτουργίας 
συστημάτων 
αποχετεύσεως 
λυμάτων ^ 
όμβρίων 
υδάτων 
έντοςτής 
περιοχής. 

Έζουσίαι 
καΐ καθή

κοντα τοΟ 
Συμβουλίου. 

11. 'Από τής καθιδρύσεως Συμβουλίου έν τινι περιοχή και μετέ
πειτα, απαγορεύεται ή ύφ* οίασδήποτε αρχής ή προσώπου έγκαθί
δρυσις, συντήρησις ή λειτουργία, έν τη περιοχή ταύτη, συστημάτων 
αποχετεύσεως λυμάτων ή όμβρίων υδάτων ή οίωνδήποτε έ'ργων άπο
σκοπούντων είς τήν έπεξεργασίαν καΐ διάθεσιν λυμάτων. 

ΜΕΡΟΣ III 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Γενικά Καθήκοντα καΐ Έξουσίαι 
12.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, τό Συμ

βούλιον υπέχει καθήκον δπως, έν τη περιοχή, έν ή τοΰτο άσκεΐ τάς 
αρμοδιότητας του— 

(α) μεριμνφ διά τήν κατασκευήν, κτήσιν, προμήθειαν, συντήρη
σιν, βελτίωσιν, έπέκτασιν, τροποποίησιν καΐ λειτουργίαν κα
ταλλήλων καΐ επαρκών συστημάτων αποχετεύσεως λυμάτων, 
διά τήν συλλογήν, μεταγωγήν, έπεξεργασίαν καΐ διάθεσιν 
λυμάτων ή συστημάτων αποχετεύσεως όμβρίων υδάτων, διά 
τήν συλλογήν, μεταγωγήν, έπεξεργασίαν καΐ διάθεσιν όμ
βρίων υδάτων καΐ έτερων τοιούτων ή συνδυασμού αμφοτέ
ρων, επί τω σκοπώ δέ τούτω όπως προβαίνη είς τΛν άγοράν 
ή τήν κατασκευήν τών αναγκαίων ϋργων, περιλαμβανομένης 
καΐ τής κτήσεως τών προς τοΰτο απαιτουμένων συσκευών, 
εξοπλισμού, δουλειών καΐ δικαιωμάτων διόδου 

(β) έφ' όσον τούτο είναι ευλόγως δυνατόν καΐ τηρουμένων οίων 
δήποτε* έκδοθησομένων Κανονισμών, καθ* όσον άφορφ είς 
τήν κατασκευήν καΐ λειτουργίαν συστημάτων αποχετεύσεως 
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\υμάτων και δμβρίων υδάτων, όπως έξασφαλίζη δτι, έκαστη 
οικοδομή έν τη περιοχή του, έχει διαθέσιμα μέσα καΐ εγκα
ταστάσεις δ ιά ' τήν μεταγωγήν και διοχέτευσιν των λυμάτων 
και των δμβρίων αύτης υδάτων είς τά συστήματα αποχε
τεύσεως λυμάτων και δμβρίων υδάτων 

ι ν) τοποθετη, κατασκευάζη, έπισκευάζη καΐ βελτιοΐ δημοσίας 
υπονόμους, οχετούς δμβρίων υδάτων, δημοσίας υπονόμους 
οίκοδομής, εγκαταστάσεις επεξεργασ ίας λυμάτων καΐ οία

δήποτε £τερα συστήματα αποχετεύσεως λυμάτων και δμ

βρίων υδάτων, άτινα ευλόγως δύνανται νά άπαιτηθώσι δια 
τόν ώς εΐρηται σκοπόν 

(δ) χορηγη άδειας καί, τηρουμένων των διατάξεων του πα

ρόντος Νόμου, έπισυνάπτη είς τ ά ς το ιαύτας άδε ιας τους 
κατά την κρίσιν αυτού αναγκαίους ή ευκταίους δρους" προς 
τούτοις δέ άναστέλλη ή άνακαλη τάς τοιαύτας αδείας, οσά

κις δεδικαιολογημένως το Συμβούλιον ήθελε κρίνει τοΰτο 
σκόπιμον" 

(ε) εχη κατατεθειμένον π α ρ ά τω γραφε ίω αύτοΰ χάρτην έμφαί

νοντα καί διακρίνοντα πάσας τάς ύφισταμένας δημοσίας.υπο

νόμους ή' τάς τελούσας υπό κατασκευήν τοιαύτας, εντός των 
ορίων της περιοχής αύτοΰ f\ υπό τόν έλεγχον αύτοΰ' πάν 
ένδιαφερόμενον πρόσωπον δύναται νά έξετάζη τόν ώς εΐρηται 
χάρτην δωρεάν, κατά πάντα ευλογον προς τούτο χρόνον' 

(στ) παρέχη τω Υ π ο υ ρ γ ώ παν στοιχεΐον άφορων είς τάς δρα

στηριότητας αύτοΰ. ώς ό Υπουργός ήθελεν εκάστοτε απαι

τήσει 
(2) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (1) το Συμβούλιον δύναται— 

(α) νά διενεργη έπισκόπησιν έπί των υφισταμένων συστημάτων 
αποχετεύσεως λυμάτων καί δμβρίων υδάτων ώς καί έπί των 
έπί τούτω αναγκών της περιοχής ' 

(β) νά λαμβάνη τά εκάστοτε α ν α γ κ α ί α μέτρα προς τελεσφόρον 
καί ίκανήν ένάσκησιν των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμο
διοτήτων αύτοΰ' 

( γ ) νά κατασκευάζη, έπισκευάζη ή βελτιοΐ, λαμβάνη ή έκμισθοί 
ή, τη έγκρίσει τοΰ Υπουργ ικού Συμβουλίου, άγοράζη διά 
συμφωνίας, οιανδήποτε άκίνητον ίδιοκτησία ν ή συστήματα 
αποχετεύσεως λυμάτων ή δμβρίων υδάτων, οπουδήποτε κεί
μενα, εντός ή έκτος της περιοχής αύτοΰ' 

(δ) νά συναπτή οιανδήποτε σύμβασιν, σχέσιν έ'χουσαν προς τήν 
ένάσκησιν τών δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων 
αύτοΰ' 

(ε) νά έπιβάλλη τέλη, δικαιώματα ή μισθώματα, ώς προνοείται 
έν τω παρόντι Νόμω. 

1 3 . Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά άναθέση περαιτέρω Εξουσία 
ειδικά καθήκοντα είς άπαντα ή τίνα τών Συμβουλίων καί νά πάρα . "Υπουργικού 
χωρήση τούτοις τάς αναγκα ίας προς ένάσκησιν τών τοιούτων καθη Συμβουλ1ου 

L 2.c ' ' TXOOC άναθεσιν 
κόντων εξουσίας. π £αι τ έ ρ ω 

καθηκόντων 
είς τά 
Συμβούλια. 

14. Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, τό Συμβού Πρόσθετοι 
λιον κέκτηται προς τούτοις έξουσίαν δπως— έξουσίαικαΐ 

(α) μεριμνφ διά τήν κατασκευήν, κτήσιν, προμήθειαν, συντή SSjSStoJ01"" 
ρησιν, βελτίωσιν, έπέκτασιν, μεταβολήν καί λειτουργία^ 
οίωνδήποτε υδατικών έργων καί έπί τ ω σκοπώ τούτω άγο
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Ε ξ ο υ σ ί α 
τοΰ Συμβοι< 
Λ ίου ι ιρός 
διορισμόν 
ύπαλλήλοίν 

Άι ιασχόλησ ι ς 
εργατών. 

Προκα

ταρκτ ική 
ρ'ρευνα 

ράζη ή κατασκευάζη τα αναγκαία έργα, περιλαμβανομένης 
και της κτήσεως πασών των συσκευών και έτέρωι ειδών 
εξοπλισμού, τη έγκρίσει δέ του 'Υπουργικού Συμβουλίου να 
άγοράζη δια συμφωνίας οιανδήποτε άκίνητον ίδιοκτησία\ 
ή υδατικά έργα, οπουδήποτε κείμενα, έντό( ή εκτός της πί 
ριοχής αύτοΰ' 

(β) άποθηκεύη, διοχετεύη, διανέμη, διαθέτη, πωλή ή άλλως πως 
χρησιμοποιή ή έλέγχη τα ΰδατά, άτινα υπέστησαν έπεξερ
γασίαν εις τάς εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάταιν' 

(γ) χορηγή φιλοδωρήματα και συντάξεις εις υπαλλήλους και 
έργάτας του Συμβουλίου και καθίδρυση ταμεΐον προνοίας 
δια τους μή συντάξιμους υπαλλήλους αύτοΰ, προς τούτοις 
δέ ρυθμίζη τάς εισφοράς τάς ένεργηθησομένας εις τους τοι
ούτους υπαλλήλους ουμφώνως προς Κανονισμούς έκδοθησο 
μένους δυνάμει του άρθρου 49. 

15. Τη έγκρίσει του Υπουργού, το Συμβούλιον δύναται νά διο
ρίζη, ύπό δρους εκάστοτε καθοριζόμενους ύπ' αύτοΰ κατά το δοκούν, 
τοιούτους υπαλλήλους, έργάτας και συμβούλους μηχανικούς, ώς 
τό Συμβούλιον ήθελεν εκάστοτε κρίνει άναγκαΐον διά τή ν τελεσφό 
ρον ένάσκησιν των δυνάμει του παρόντος Μάμου αρμοδιοτήτων αύτοΰ: 

Νοείται ότι τό Συμβούλιον δύναται, έν αΐς περιπτώσεσι. τοΰτο είναι 
άμα και τό Δημοτικόν Συμβούλιον οιουδήποτε δήμου, νά χρησιμο
ποιη, ύφ* ους δρους ήθελεν εκάστοτε καθορίσει κατά τό δοκοΰν, ιούς 
αναγκαίους δημοτικούς υπαλλήλους και έργάτας και νά καταβάλλη 
έκ τοΰ Ταμείου αύτοΰ, εις ΓΟ Ταμεΐον Πόλεως, τοιούτον ,μέρυς της 
αντιμισθίας αυτών (περιλαμβανομένων και εισφορών εις τό ταμεΐον 
συντάξεων καΐ χορηγημάτων) ώς τό Συμβούλιον ήθελε, τη έγκρίσει 
τοΰ Ύπουργοΰ, καθορίσει. 

16. Ό Πρόεδρος δύναται νά προσλαμβάνη εις τή\ ύπηρεσίαν τοΰ 
Συμβουλίου, καταβάλλων αύτοΐς τά εκάστοτε κρατούντα ημερομί
σθια, έργάτας διά τήν έκτέλεσιν οιουδήποτε έργου προβλεπομένου 
έν τω τρέχοντι Προϋπολογισμό) του, ώς το Συμβούλιον ήθελεν εκά
στοτε εγκρίνει. 

17.—(1) Διά τήν προσήκουσαν και τελεσφόρον ένάσκησιν τών δυ 
νάμει τοΰ παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων τοΰ Συμβουλίου, οι υπάλ
ληλοι, έργάται. σύμβουλοι, μηχανικοί και έργάται, τοΰ Συμβουλίου, 
οΐτινες ήθελον δεόντως έξουσιοδοτηθή προς τοΰτο ύπό τοΰ Προέδρου, 
δύνανται κατά νόμον νά προβαίνωσιν εις πάσας'ή τινας τών ακο
λούθων ενεργειών : 

(α) νά είσέρχωνται κατά πάντα ευλογον. προς τοΰτο χρόνον εις 
οιανδήποτε γαίαν ή οίκοδομήν, έπισκοπώσι και χωροσταθ
μίζωσι ταύτην" 
νά άνασκάπτωσι τό υπέδαφος ή ένεργώσι γεωτρήσεις' 
νά πράττωσι παν δ,τι ήθελον κρίνει άναγκαΐον ίνα διακρι
βωθη έάν ή γα ία εΐναι κατάλληλος διά τήν κατασκευήν 
συστημάτων αποχετεύσεως λυμάτων ή όμβρίων υδάτων ή 
υδατικών έργων, ώς καί ή άξια της επηρεαζόμενης γαίας 
και τών έπ' αυτής οικοδομών, δένδρων καί εσοδείας" 
νά έκκαθαρίσωσι τήν έπηρεαζομένην γαΐαν καί θέσωσιν έπ 
αυτής οιαδήποτε σήματα ή όροθετικάς γραμμάς : 

Νοείται δτι ουδείς θέλει εισέλθει εις οιανδήποτε οίκοδομήν ή είς 
κλειστήν αύλήν ή κήπον συνημμένον είς κατοικίαν (ειμή τή συναι
νέσει του κάτοχου αύτης) έκτος έάν παράσχη τω κατόχω επτά του
λάχιστον ήμερων προειδοπόίησίν περί της προθέσεως του δπως πράξη 
οΰτω. 

(Ρ) 
(γ) 

(δ) 
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(2) Διά πάν περιουσιακόν στοιχεΐοχ, δπερ ήθελε καταστραφή ή 

ύποστή ζημίας έν τη ενασκήσει των δυνάμει του παρόντος άρθρου 
παρασχεθεισών εξουσιών, το Συμβούλιον καταβάλλει τω Ιδιοκτήτη 
αύτοΰ δικαίαν άποζημίωσιν" ή τοιαύτη άποζημίωσις, έφ' δσον δέν 
ήθελε\ άλλως συμφωνηθη, καθορίζεται ύπό αρμοδίου δικαστηρίου. 

18. (1) Πάν πρόσωπον διορισΟέν υπό του Συμβουλίου διά τήν 
διενέργειαν οιωνδήποτε επισκευών ή βελτιώσεων εις συστήματα απο
χετεύσεως λυμάτων ή όμβρίων υδάτων ή είς υδατικά έργα, δύναται, 
είτε προσωπικώς είτε διά τών αντιπροσώπων ή εργοληπτών αύτου, 
νοουμένου δτι τω παρεσχέθη έγγραφος έξουσιοδότησις ύπό του Προ
έδρου και δτι προειδοποίησε περί τούτου τόν ίδιοκτήτην ή τόν κάτο
χον της γαίας, έάν οδτος είναι γνωστός και διαμένη εντός τών ορίων 
της περιοχής, νά είσέλθη ε'ις τήν τοιαύτην γαΐαν διά τήν έκτέλεσιν 
του άνατεθέντος αύτώ έργου καί νά άποκόψη ή μετακίνηση, έφ' δσον 
ήθελε κρίνει τοΰτο άναγκαϊον, δένδρα, φράκτας, λιθένδυτα καί έτερα 
αναγκαία προς τόν σκοπόν τοΰτον πράγματα : 

Νοείται δτι ουδέν τών ανωτέρω θέλει αποκοπή ή μετακινηθή έκτος 
έάν παρασχεθή τω ιδιοκτήτη ή τω κατόχω αύτου έγγραφος περί 
τούτου προειδυποίησις επτά ήμερων : 

Νοείται περαιτέρω δτι, έν ή περιπτώσει ή κατάστασις τών συστη
μάτων αποχετεύσεως λυμάτων ή όμβρίων υδάτων ή τών υδατικών 
έργων είναι τοιαύτη ώστε, νά έπιβάλληται, έν τω δημοσίω συμφέ. 
ροντι, ή άμεσος αυτών επισκευή ή βελτίωσις, τό Συμβούλιον προ
βαίνει πάραυτα είς τά αναγκαία έργα, μή ύποχρεούμενον νά πα
ράσχη τω ιδιοκτήτη ή τω κατόχω οιανδήποτε προειδοποίησιν ώς προ
νοείται έν τω παρόντι έδαφίω. 

(2) Διά πάν περιουσιακόν στοιχεΐον, δπερ ήθελε καταστραφή ή 
ΰποστή ζημίας έν τη ενασκήσει τών δυνάμει τοΟ εδαφίου (1) παρα
σχεθεισών εξουσιών, τό Συμβούλιον καταβάλλει τω ιδιοκτήτη αύτου 
δικαίαν άποζημίωσιν' ή τοιαύτη άποζημίωσις, έφ' δσον δέν ήθελεν 
άλλως συμφωνηθη, καθορίζεται ύπό αρμοδίου δικαστηρίου. 

'Εξουσία 
εΙσόδου καί 
άποζημίωσις. 

19. Έν συνεννοήσει μετά της αρχής, ύπό τόν έλεγχον της οποίας 
τελεί οιαδήποτε οδός ή πεζοδρόμιον καί νοουμένου δτι τω παρεσχέθη 
έγγραφος έξουσιοδότησις ύπό του Προέδρου πάν πρόσωπον, διορι
ζόμενον ύπό του Συμβουλίου διά τήν έκτέλεσιν οιουδήποτε έργου 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται, είτε προσωπικώς είτε διά τών 
αντιπροσώπων ή εργοληπτών αύτου, νά άνοιξη καί έκσκάψη οιανδή
ποτε όδόν ή πεζοδρόμιον : 

Νοείται δτι τό πρόσωπον τούτο οφείλει δπως συμπλήρωση ή μερι
μνήση διά τήν συμπλήρωσιν του άνατεθέντος αύτώ έργου τό ταχύ
τερον δυνατόν καί δπως, δαπάναις του Συμβουλίου, έπαναφέρη τούτο 
είς τήν προτέραν αύτου κατάστασιν και δπως άπομακρύνη τά έκ του 
έργου προκληθέντα απορρίμματα' προς τούτοις οφείλει δπως κατά 
πάντα χρόνον, έν δσω είναι ούτω άνεσκαμμένη ή οδός ή τό πεζοδρό
μιον, μεριμνήση διά τήν περίφραξιν ή φύλαξιν ταύτης καί διά τήν το
ποθέτησιν επαρκούς φωτισμού διά τήν προειδοποίησιν οχημάτων καί 
πεζών, καθ* έκαστη ν νύκτα διαρκοΟντος του χρόνου, καθ' δν ή οδός 
ή τό πεζοδρόμιον ήθελε παραμείνει είς τοιαύτην κατάστασιν. 

" Εξουσία 
ττρός εκσκα
φών δδών καί 
πεζοδρομίων. 

20. Όσάκις τό άναληφθέν έργον άποσκοπή μόνον είς τήν τοποθέ
τησιν σωληνώσεων έπί ή ύπό τίνα γαΐαν ή είς τήν κατασκευήν 
οίουδήποτε υπογείου αϋλακος ύπό τίνα γαΐαν, πλην της καλυπτόμενης 
ύπό οικοδομών τοιαύτης ή είς τήν άνανέωσιν τοιούτων σωληνώσεων 
ή αύλάκων. δέν επιβάλλεται ή άπόκτησις της επηρεαζόμενης γαίας, 

Τοποθέτησις 
σωληνώσεων, 
κ.λ.π. 
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'Εξουσία 
Συμβουλίου 
προς dvocy

καστικήν άπαλ 
λοτρίωσιν 
ακινήτου 
Ιδ ιοκτησίας. 

τό Συμβούλιον δμως οφείλει δπως, πριν ή προβή εις οιανδήποτε ώς 
έν τοις ανωτέρω ένέργειαν, έπιδώση τω Ιδιοκτήτη ή τω κατόχω αύτης 
ή ανάρτηση έπί της γαίας έιτί τίνος προς τοΟτο τοποθετηθείσης πινα

κίδος, γνωστοποίησιν περί της τοιαύτης προθέσεως του όμοΟ μετά 
περιγραφής του έκτελεσθησομένου έργου' έάν εντός δεκατεσσάρων 
ήμερων άπό τής επιδόσεως ή αναρτήσεως της τοιαύτης γνωστοποιή

σεως, δ Ιδιοκτήτης ή δ κάτοχος δέν παράσχη τήν συναίνεσίν του ή 
έάν επισύναψη τη παρασχεθείση συναινέσει δρους, καθ* ών ένίσταται 
τό Συμβούλιον, δ "Επαρχος δύναται νά παράσχη τήν άναγκαίαν διά 
τήν έκτέλεσιν του τοιούτου έργου συναίνεσίν είτε υπό αΐρεσιν είτε 
ύπό τους κατά τήν κρίσιν αύτου δικαίους δρους' ή τοιαύτη συναί

νεσις του Έπαρχου συνιστά επαρκή εξουσιοδότησα/ διά τήν έκτέ

λεσιν του σκοπουμένου έργου συμφώνως προς τους περιληφθέντας έν 
αύτη δρους : 

Νοείται δτι είς πάσαν τοιαύτην περίπτωσιν τό Συμβούλιον θέλει 
καταβάλει τω Ιδιοκτήτη δικαίαν άποζημίωσιν, τό ποσόν τής οποίας, 
έφ' δσον δέν ήθελεν άλλως σύμφωνηθή, καθορίζεται ύπό τίνος αρμο

δίου δικαστηρίου. 

21. Τό Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν δπως προβάίνη,· δ'ι* οιονδή

ποτε των σκοπών αύτου, είς τήν άναγκαστικήν άπαλλοτρίωσιν ακι

νήτου Ιδιοκτησίας εντός ή έκτος τής περιοχής αύτου κειμένης, δυνάμει 
των διατάξεων του περί 'Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου 
ή οιουδήποτε έτερου, τροποποιούντος ή άντικαθιστώντος αυτόν, Νό

μου και δπως διαθέτη τήν ούτω κτηθεΐσαν άκίνητον ίδιοκτησίαν ώς 
προνοείται έν τω τοιούτω Νόμω. 

ΜΕΡΟΣ IV 

ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

•Ετήσιοι προ 22. Οι ετήσιοι προϋπολογισμοί τών προσόδων κάί δαπανών του 
υπολογισμοί. Συμβουλίου δέον δπως καταρτίζωνται συμφώνως ταΐς διατάξεσι του 

παρόντος Νόμου, κατά τοιαύτην ήμερομηνίαν ώστε νά παρέχηται επαρ

κής χρόνος διά τήν έξέτασιν αυτών ύπό του Συμβουλίου, τήν ύποβο

λήν αυτών προς έγκρισιν εις τό Ύπουργικόν Συμβούλιον και τήν επα

νεξέτασα/ αυτών ύπό του Συμβουλίου, πρό τής ενάρξεως τής χρή

σεως, είς ήν άφορώσιν οί, τοιούτοι προϋπολογισμοί. Τό οίκονομικόν 
έτος απάντων τών Συμβουλίων άρχεται τη 1η ήμερα του μηνός 
"Ιανουαρίου. 

Καταρτισμός 23. ΟΙ προϋπολογισμοί του Συμβουλίου καταρτίζονται ύπό του 
προοπολο Προέδρου, άμα δέ ώς έγκριθώσιν ύπό του Συμβουλίου, υποβάλλονται 
γ ι σ μ ν

' εις διπλούν, μέσω τοΟ Υπουργείου Εσωτερικών, εις τό Ύπουργικόν 
Συμβούλιον προς έγκρισιν. 

Τύπος προϋπο

λογισμών. 
24. ΟΙ προϋπολογισμοί καταρτίζονται ύπό τόν άκόλουθον τύπον : 
1. "Εναντι έκαστου κονδυλίου προσόδων καΐ δαπανών, δέον δπως 

έμφαίνηται τό ποσόν, τό προϋπολογισθέν διά τό επόμενο ν έτος ώς 
και τό ποσόν του εγκεκριμένου προϋπολογισμού διά τό τρέχον έτος. 

2. ΟΙ προϋπολογισμοί προσόδων διαλαμβάνουσιν άπαντα τά τέλη, 
πρόστιμα, δικαιώματα, μισθώματα και έτερα χρηματικά ποσά, πλη

ρωτέα τω Ταμείω του Συμβουλίου, πάντα δέ ταΟτα κατατάσσονται 
ύπό συνοπτικά κεφάλαια. 

.3. 01 προϋπολογισμοί δαπανών δέον δπως καταστρώνωνται κατά 
τρόπον ώστ€ .νά έμφαίνωσιν, κατά τήν πλησιεστέραν δυνατήν προ

σέγγισιν, τό ποσόν, δπερ αναμένεται δτι έν τη πραγματικότητι θά 
δαπανηθώ ■διαρκοΟνϊος τ«0 ίτους. 
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4. Ουδέν κονδύλιον είσπράξεων ή δαπάνης θέλει διαληφθη" ύπό τό 

Κεφάλαιον «ποικίλα» δπερ δύναται, κανονικώς να τεθη ύφ' οίονδή
τιοτε: έτερον Κεφάλαιον. 

5. Τά Κονδύλια δι' «έκτακτους άνάγκας» ή τα χαρακτηριζόμενα 
ώς «ποικίλα» τοιαΟτα δέον δπως περιορίζωνται είς ασήμαντους καΐ 
έκτακτους επιβαρύνσεις, α!τινε< προβλέπονται μέν, είναι δμως λίαν 
ασήμαντοι δια νά γίνη κεχωρισμένη πρόνοια περί τούτων. 

6. Νέα Κεφάλαια ή άρθρα θέλουν άνοιγή διά κονδύλια είσπράξεων 
ή δαπανών, άτινα δέν έμπίτττουσι κανονικώς εντός τών ήδη έμφαι
νομένων είς τους προϋπολογισμούς. 

7. Τό σύνολον τών προϋπολογισμένων δαπανών του έτους δέον 
δπως, ύπό κανονικάς συνθήκας, μη ύπερβαίνη τό σύνολον τών προϋπο
λογισμένων προσόδων. 

25.—(1) Τη άδεια τοΟ "Υπουργικού Συμβουλίου και τηρουμένων Εξουσία 
τών δρων, οϋς τούτο ήθελεν επισυνάψει τη τοιαύτη αδεία, τό Συμ Συμβουλίου 
βούλιον κέκτηται έξουσίαν δπως συναπτή δάνεια διά την έκτέλεσιν 6αν£(^

ναψιν 

οιουδήποτε έργου ή μέτρου, δπερ τό Συμβούλιον δύναται νά εκτέ
λεση συμφώνως ταΐς διατάξεσι του παρόντος Νόμου καί, προς έξα
σφάλισιν της πληρωμής του κεφαλαίου καί τών τόκων τών τοιούτων 
δανείων, ύποθηκεύη οιονδήποτε περιουσιακόν στοιχεΐον, τέλη, δικαιώ
ματα ή μισθώματα είς τόν δανειστήν. 

(2) Τό Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν δπως προσωρινώς συναπτή 
δάνεια δι* οιονδήποτε ποσόν παρά της Τραπέζης, είς ήν τό Συμβού
λιον έχει λογαριασμόν : 

Νοείται δτι τό οΰτω συναπτόμενον δάνειον δέν δύναται, άνευ της 
αδείας του Υπουργικού Συμβουλίου, νά ύπερβαίνη τό πέντε τοΐς 
εκατόν τών προϋπολογισμένων προσόδων του Συμβουλίου διά τήν 
χρήσιν δι* ήν κατηρτίσθη ό τρέχων προϋπολογισμός αυτού' νοείται 
περαιτέρω δτι τό συναπτόμενον δάνειον θέλει άποπληρωθή έκ τών 
προσόδων της τοιαύτης χρήσεως καί διαρκούσης της τοιαύτης 
χρήσεως. 

26.—(1) Διά τήν συγκέντρωσιν χρημάτων, δι' άτινα κέκτηται έξου Εξουσία 
σίαν δυνάμει του* παρόντος Νόμου νά συναπτή δάνεια και διά τήν πλη Συμβουλίου 
ρωμήν αποζημιώσεων πληρωτέων δυνάμει του παρόντος Νόμου, τό πΡό«:£κδ°σιν 
Συμβούλιον δύναται νά έκδίδη ομόλογα ή έτερα χρεώγραφα ή *Ρ ε ω ΥΡ < ρ ω ν· 
γραμμάτια. 

(2) "Απαντα τά τοιαΟτα χρεώγραφα ή γραμμάτια καί ό έπ* αυτών 
τόκος βαρύνουσι τήν περιουσίαν καί τάς προσόδους του Συμβουλίου. 

(3) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή έκδοσις, 
μεταβίβασις, συναλλαγή καί έξόφλησις τών δυνάμει τών διατάξεων 
του παρόντος Νόμου εκδιδομένων χρεωγράφων ή γραμματίων του 
Συμβουλίου, διέπονται ύπό Κανονισμών γινομένων ύπό τοΟ Υπουρ
γικού Συμβουλίου. 

27. Ό Υπουργός Οίκονομικών δύναται, έκ μέρους της Δημοκρα
τίας,, νά έγγυηθη ύπό δρους εκάστοτε καθοριζόμενους κατά τό δο
κούν, τήν πληρωμήν τόκων καί κεφαλαίου ή έκατέρου τούτων, οίου
δήποτε δανείου, δπερ σκοπεί νά συνάψη τό Συμβούλιον ή οίωνδή
ποτε ύπό τοΟ Συμβουλίου εκδοθέντων χρεωγράφων ή γραμματίων. 

28 . "Απαντα τά ύπό του Συμβουλίου εισπραττόμενα χρηματικά Ταμεΐον. 
ποσά κατατίθενται είς Ταμεΐον, έξ οδ καί καταβάλλονται ol μισθοί 
καί αντιμισθίας τών υπαλλήλων καί εργατών τοΟ Συμβουλίου ώς 
κάΐ.απασαι αϊ Οπό τοΟ Σα^βουλίου ένβργοόμεναι δαπάναι καί άνα
Χαμβανόμεναι υποχρεώσεις. 

'Εξουσία 
" Υπουργού

1 

ΟΙκονομικϋν 
•προς έγγύησιν 
δανείων. 
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•Επένδυοτις 2 9 . "Απαντα τα κεφάλαια τοΟ Συμβουλίου, ών δέν επιβάλλεται $ 
χρημάτων. ή # μ ε σ ο ς δαπάνη προς άντιμετώπισιν των υποχρεώσεων ή την έκτέ

λεσιν τών αρμοδιοτήτων αύτου, δύνανται νά έπενδυθώσιν είς εγκε

κριμένα ύπό του Υπουργού Οίκονομικών χρεώγραφα . 
r-· 

ΤέληκαΙ 30.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, τό Συμ
δικαιώματα. βούλιον κέκτηται έξουσίαν δπως, εντός τών Ορίων της περιοχής του, 

έπιβάλλη και είσπράττη διά τοιαύτην χρονικήν περίοδον καΐ κατά 
τοιούτον τρόπον, ώς ήθελεν εκάστοτε καθορισθή

(α) εν δικαίωμα συνδέσεως έπί τών Ιδιοκτητών ακινήτου ιδιο
κτησίας διά τήν κάλυψιν, ολικώς ή μερικώς, της δαπάνης 
διά τήν σύνδεσιν καΐ έγκατάστασιν υπονόμων οικοδομής διά 
λύματα, βιομηχανικά άπορριμματικά υγρά, δμβρια ϋδατα 
ή έτερα τοιαύτα και δπως καθορίζη τους δρους και προϋ
ποθέσεις της καταβολής τοΰ τοιούτου δικαιώματος :. 

Νοείται δτι έν ή περιπτώσει τό τοιοΰτο δικαίωμα συνδέ
σεως ήθελε καταβληθή ύπό του μισθωτού τής ακινήτου Ιδιο
κτησίας, οδτος δικαιούται νά είσπραξη τούτο παρά του Ιδιο
κτήτου τής τοιαύτης ιδιοκτησίας' 

(β) εν τέλος έπί τών Ιδιοκτητών ή κατόχων ακινήτου ιδιοκτη
σίας, οΐτινες εξυπηρετούνται ή μέλλουν νά έξυπηρετηθώσιν 
ύπό τών συστημάτων αποχετεύσεως λυμάτων ή όμβρίων υδά
των ή επωφελούνται ή μέλλουν ή δύνανται νά έπωφεληθώσιν 
έκ τών τοιούτων έργων, είτε ομοιομόρφου ϋψους έπί έκα
στης λίρας ή κλασματικού μέρους λίρας τής έκτετιμημένης ^ 
αξίας τής ακινήτου Ιδιοκτησίας, άναφορικώς προς τήν Οποίαν 
καταβάλλεται τό τέλος ή διά προοδευτικής φορολογίας, 
έδραζομένης έπί τής τοιαύτης αξίας' κατά τόν καθορισμόν 
του τοιούτου τέλους δυνατόν νά ληφθή ειδική πρόνοια διά. *■ 
τήν μείωσιν ή αϋξησιν του τέλους δι* ώρισμένας τάξεις Ιδιο
κτησίας, αναλόγως τοΰ σκοπού, δι* δν, ή βαρυνομένη διά 
τοΰ τέλους Ιδιοκτησία, χρησιμοποιείται, τής φύσεως γενο
μένων εγκαταστάσεων και τό προκΰπτον είς τήν τοιαύτην. 
ίδιοκτησίαν και τόν Ιδιοκτήτην ή κάτοχον αυτής δφελος" 

(γ) έν τέλος, έπί πλέον τοΰ καθοριζομένου έν παραγράφω (β) 
τοιούτου, έπί τών Ιδιοκτητών ή κατόχων ακινήτου Ιδιοκτη
σίας, διά τήν χρήσιν τών συστημάτων αποχετεύσεως λυμά
των, βάσει τής έν τή Ιδιοκτησία ταύτη ύδατοπρομηθείας, 
τής χρησιμοποιούμενης δι* οίκιακούς ή έτερους σκοπούς και 
διοχετευόμενης εις τήν δημοσίαν ύπόνομον* 

(δ) έν τέλος, έπί πλέον τοΰ καθοριζομένου έν παραγράφω (β) 
τοιούτου, έπί τών ιδιοκτητών ή κατόχων ακινήτου Ιδιοκτη
σίας, διά τήν χρήσιν τών συστημάτων αποχετεύσεως όμβρίων 
υδάτων, βάσει τής εκτάσεως τής επιφανείας τής ακινήτου 
ιδιοκτησίας, άναφορικώς προς τήν οποίαν καταβάλλεται τό 
τοιούτον τέλος. 

(2) Τό Οψος τών έν έδαφίω (1) προνοουμένων τελών θέλει καθο
ρισθή κατά τοιούτον τρόπον, ώστε αϊ έξ αυτών άπορρέουσαι τω Συμ ^ 
βουλίω έτήσιαι πρόσοδοι, όμοΰ μετά τών τυχόν προσόδων αύτοΰ, 
έξ έτερων πηγών, κατά τό αυτό έτος, νά έπαρκώσι κατά τό δυνατόν, 'Λ 

και μόνον νά έπαρκώσιν, διά τήν πληρωμήν πασών τών δαπανών 
καΐ τήν άντιμετώπισιν πασών τών υποχρεώσεων του Συμβουλίου, αίτι f 
νες δεόντως βαρύνουσι τά είσοδήματα αύτοΟ κατά τό έν λόγω Ιτος" 
είς τάς τοιαύτας δαπανάς και υποχρεώσεις δέον δπως διαληφθωσιν 
καΐ αϊ πληρωμαί, αΐτινες μέλλουν να ένεργηθώσιν ύπό τοΟ Συμβου
λίου κατά τό έτος τοΟτο, καθ* δσον άφορφ είς τους τόκους και τό 



13 

κεφάλαιον οιουδήποτε δανείου συναφθέντος ύπό του Συμβουλίου καΐ 
τήν έξόφλησιν χρεωγράφων καΐ γραμματίων εκδοθέντων όπό τοΟ 
Σ,υμβρυλίου δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου ώς καΐ τοιαύτα χρηματικά 
ποσά, ώς τό Συμβούλιον ήθελε κρίνει πρέπον νά διαφύλαξη κατά 
τό έτος τούτο δια τον σχηματισμόν αποθεματικού κεφαλαίου, οι* επε
κτάσεις, ανανεώσεις, αποσβέσεις, δάνεια καΐ έτερους, παρομοίας 
φύσεως σκοπούς. 

31.—(1) Τό Συμβούλιον θέλει μεριμνήσει διά τήν τήρησιν των Λογαοιασμοί 
προσηκόντων λογαριασμών καΐ σχετικών βιβλίων, προς τούτοις 5έ καΐ£λεγχος. 
καταρτίζει έτησίαν έκθεσιν λογαριασμών. 

(2) ΟΙ λογαριασμοί τοΰ Συμβουλίου και των υπαλλήλων αύτοΰ 
εξελέγχονται ύπό του Γενικού Ελεγκτού" της Δημοκρατίας. 

(3) "Αμα τη εξελέγξει τών λογαριασμών, ό Πρόεδρος αποστέλλει 
τω Υπουργώ άντίγραφον αυτών, όμου μετ' αντιγράφου τών οίκείων 
εκθέσεων του Γενικού Ελεγκτού, δημοσιεύει δέ τους λογαριασμούς,, 
καθ' δν τρόπον ό Υπουργός ήθελεν εκάστοτε καθορίσει. 

(4) Τό Συμβούλιον θέλει καταβάλει τήν άμοιβήν του ελεγκτού 
ώς και πάσας τάς συναφώς προς τήν έξέλεγξιν των λογαριασμών 
του δημιουργουμένας δαπανάς, πάντα δέ ταύτα βαρύνουσι τάς προ
σόδους του Συμβουλίου. 

32.—(1) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων παντός έτερου, εκάστοτε Διάταγμα 
έν ίσχύϊ, Νόμου, έφ* δσον τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν Ικανό êpi γενικής 
ποιηθή οτι, επί τω τέλει επιβολής και είσπράξεως οίουδήποτε τέλους έκτι^'ΐσεω<ί 
ή δικαιώματος επί ακινήτου Ιδιοκτησίας δυνάμει τοΰ άρθρου 30, επι
βάλλεται ή διενέργεια συγχρόνου και ομοιομόρφου εκτιμήσεως της 
αξίας ακινήτου Ιδιοκτησίας, κειμένης εντός τών δυνάμει του παρόντος 
Νόμου καθιδρυθεισών περιοχών, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, 
διά Διατάγματος αυτού δημοσιευομένου έν τη έπισήμω έφημερίδι της 
Δημοκρατίας, νά διάταξη τήν διενέργειαν γενικής εκτιμήσεως της 
αξίας τών είς τάς τοιαύτας περιοχάς κειμένων ακινήτων Ιδιοκτησιών, 
ύπό του Διευθυντού τοΰ Τμήματος Κτηματολογίου καί Χωρομετρίας" 
έπί τούτω θά τυγχάνωσιν εφαρμογής, τηρουμένων τών αναλογιών, 
αί διατάξεις τοΰ περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Έγγραφη 
καί Έκτίμησις) Νόμου, αϊ άφορώσαι είς τήν δυνάμει τοΰ άρθρου 69 
τοΰ ώς εΐρηται Νόμου διενεργουμένην έκτίμησιν. 

(2) Διάταγμα περί γενικής εκτιμήσεως, εκδοθέν δυνάμει τοΰ εδα
φίου (1), δύναται νά περιέχη πρόνοιαν δτι αί ώς έκ της τοιαύτης 
εκτιμήσεως διενεργούμεναι δαπάναι, καλύπτονται, έν δλω ή έν μέρει, 
ύπό τοΰ οίκείου Συμβουλίου, της περιοχής δι' ήν ενεργείται ή τοιαύτη 
έκτίμησις, καί δπως αύται βαρύνωσι τάς προσόδους τοΰ τοιούτου 
Συμβουλίου. 

Κεφ.224. 
3 τοΟ1960 

78το0 1965 
10 τοΟ 1 966 
75το0 1968. 

ΜΕΡΟΣ V 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ, Κ.Λ.Π., ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΙΝ 

ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΝ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΝ, Κ.Λ.Π. ΥΠΟΝΟΜΩΝ 

33.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων τών άρθρων 34 και 35, ε"κα Υπο έωσι 
στος Ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού χρησιμοποιουμένου δι* άνθρω ιβ^ίήτοΤ^ 
πίνην διαβίωσιν. τήν άσκησιν επαγγέλματος, εμπορίας, επιτήδευμα κ.λ.π.,πρός 
τος, απασχολήσεως. δΓ άναψυχήν ή δι' έτερους σκοπούς, κειμένου ούνδβσιν 
εντός τής περιοχής καί γειτνιάζοντος μεθ* οΙασΒήιΐΟ^ιίδδδΟ e t g ^ S ^ ™ K f i v 
υπάρχει δημοσία υπόνομος λυμάτων ή δημοσία. τκχντορρρΤκή ό*όν*Μ «^μάτον. 
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μος, εντός άκτϊνος εκατόν ποδών άπό της οροθετικής γραμμής του 
ακινήτου, έν ώ κείται τό ύποστατικόν, οφείλει δπως, εντός προθε
σμίας καθορισθησομένης ύπό τοΟ Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως 
αύτοΟ, δημοσιευομένης έν τή έπισήμφ έφημερίδι τής Δημοκρατίας— 

(α) ΙδΙαις δαπάναις καΐ συμφώνως άδεια έκδοθείσβ ύπό τοΟ 
Συμβουλίου— 

(ί) έγκαταστήση έν αύτώ καταλλήλους καΐ επαρκείς ύγειο
νομικάς εγκαταστάσεις καΐ είδη υγιεινής καΐ 

(ii) κατασκευάση όχετόν οίκοδομής καΐ Ιδιωτικήν ύπόνο
μον οίκοδομής' 

(β) καταβάλη πάσας τάς δαπανάς διά τήν κατασκευήν^τής δη
μοσίας υπονόμου οίκοδομής καΐ τήν σύνδεσιν αυτής μετά 
τής Ιδιωτικής υπονόμου οίκοδομής καΐ τής δημοσίας υπο
νόμου' 

(γ) διοχετεύη άπαντα τά λύματα, τά ϋδατα, τά βιομηχανικά 
άπορριμματικά υγρά ή έτερα απορρίμματα τοΟ τοιούτου υπο
στατικού εντός δημοσίας υπονόμου οίκοδομής. 

(2) Έν αίς περιπτώσεσι δέν υπάρχει διαθέσιμος δημοσία υπόνο
μος λυμάτων ή παντορροϊκή τοιαύτη, συμφώνως τφ έδαφίφ (1), ό 
Ιδιοκτήτης ή κάτοχος του τοιούτου υποστατικοί) οφείλει δπως, Ιδίαις 
δαπάναις, έγκαταστήση καταλλήλους καΐ επαρκείς ύγειονομικάς 
εγκαταστάσεις καΐ είδη υγιεινής καΐ σύνδεση ταύτας μετά Ιδιωτικού 
συστήματος διαθέσεως λυμάτων, κατασκευασθέντος συμφώνως αδεία 
έκδοθείση ύπό τοΟ Συμβουλίου : 

Νοείται δτι, έφ" όσον ήθελε κατασκευασθή δημοσία υπόνομος συμ
φώνως τφ έδαφίφ (1), ούτος οφείλει δπως, εντός τής προθεσμίας, 
τής καθορισθησομένης διά γνωστοποιήσεως του Συμβουλίου, δημο
σιευομένης έν τή έπισήμφ έφημερίδι της Δημοκρατίας— 

(α) κατασκευάση όχετόν οίκοδομής καΐ Ιδιωτικήν ύπόνομον 
οίκοδομής, συμφώνως αδεία έκδοθείση ύπό του Συμβουλίου" 

(|3) καταβάλη πάσας τάς δαπανάς τάς άπαιτουμένας διά τήν 
κατασκευήν τής δημοσίας υπονόμου οίκοδομής καΐ διά τήν 
σύνδεσιν αυτής μετά τής Ιδιωτικής υπονόμου οίκοδομής καΐ 
τής δημοσίας υπονόμου" καΐ 

(γ) διοχετεύη άπαντα τά λύματα, τά ϋδατα, τά βιομηχανικά 
άπορριμματικά υγρά ή Ετερα απορρίμματα τοΟ τοιούτου υπο
στατικού, εντός δημοσίας υπονόμου οίκοδομής. 

(3) "Εκαστος Ιδιοκτήτης ή κάτοχος των έν έδαφίφ (1) αναφερο
μένων υποστατικών, τών κειμένων έν τη περιοχή καΐ γειτνιαζόντων 
μεθ' οίασδήποτε όδου, έν ή υπάρχει οχετός Λ χάνδαξ όμβρίων υδά
των ή παντορροϊκή" υπόνομος εντός άκτΐνος εκατόν ποδών άπό τής 
οροθετικής γραμαής τοΟ ακινήτου, έν ώ κείται τό ύποστατικόν, οφεί
λει, δπως, εντός προθεσμίας καθορισθησομένης διά γνωστο
ποιήσεως τοΟ Συμβουλίου, δημοσιευομένης έν τή έπισήμφ έφημερίδι 
τής Δημοκρατίας, Ιδίαις δαπάναις καΐ κατά τρόπον ΙκανοποιοΟντα 
τό Συμβουλιον, κατασκευάση καταλλήλους καΐ επαρκείς εγκατα
στάσεις καΐ διευθετήσεις διά τήν διοχέτευσιν τών όμβρίων υδάτων 
καΐ τών υδάτων επιφανείας καΐ ΰπως οιοχετεύη άπαντα τά τοιαύτα 
ϋδατα τοϋ τοιούτου υποστατικοί), εντός όχετοΟ ή χάνδακος όμβρίων 
υδάτων ή παντορροΐκής υπονόμου ή εντός τοΟ φρεατίου υποδοχής 
τοΟ δρόμου, Ενθα κείται ό τοιοότος οχετός, χάνδαξ ή υπόνομος, συμ
φώνως προς τάς οδηγίας τοΟ Συμβουλίου. 

(4) Όσάκις τό Συμβουλιον ήθελε κρίνει δτι ό Ιδιοκτήτης ή κά· 
τοχος οίασδήποτε1 ακινήτου Ιδιοκτησίας δέν είναι είς θέσιν νά προβή 
είς άμεσον πληρωμήν τοΟ ποσοΟ τής δαπάνης, τής αναγκαίας διά 
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τήν κατασκευήν Ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής και δια τήν σύνδεσιν 
αύτης μετά της δημοσίας υπονόμου οικοδομής, τό Συμβούλιον δύ
ναται, τηρούμενης οίασδήποτε έπί τούτω γενικής ή είδικής εντολής 
τοΰ 'Υπουργού, νά συνάψη συμφωνίαν έν τω καθωρισμένω τύπω, 
μετά τοΰ τοιούτου Ιδιοκτήτου ή κατόχου, διά τήν χορήγησιν δανείου 
διά τό άπαιτούμενον ποσόν, προς τον εκάστοτε καθωρισμένον τόκον 
και τήν άποπληρωμήν του δανείου και των τόκων διά τοιούτων δό
σεων, ως τό Συμβούλιον ήθελεν εκάστοτε καθορίσει. 

(5) Πάν δάνειον χορηγηθέν δυνάμει του εδαφίου (4) βαρύνει τήν 
άκίνητον ίδιοκτησίαν και άπαντα τ ά έν αυτή περιουσιακά στοιχρ.ΐα 
καί συμφέροντα, δύναται δέ νά άναζητηθή ώς άστικόν χρέος. 

είς δημοοά 
υπόνομοι. 

34. (1) Ουδείς θά διοχετεύη ή έπιτρέπη τήν διοχέτευσιν τών έν Άπαγόρευο: 
τω έδαφίω (2) περιγραφομένων ουσιών, υλικών, υδάτων ή άπορριμ ε1σόδου 

μάτων έ ά ν κατά τήν γνώμην του Συμβουλίου κριθή δτι τά τοιαύτα ω^^ '"ν 

απορρ ίμματα ή άπορριμματικά υ γ ρ ά θά ήδύναντο νά προκαλέσουν δημοοίαν 
ζημίαν εις τους οχετούς ή είς τήν διαδικασίαν επεξεργασίας λυμάτων ύπόνομον 
ή είς τάς εγκαταστάσεις επεξεργασίας αυτών ή θά έπηρέαζον δοσμε οικοδομής 
νώς τόν φυσικόν υποδοχέα εκροής ή θά ήδύναντο καθ' οιονδήποτε 
τρόπον νά θέσουν έν κινδύνω ζωήν, άρτιμέλειαν ή δημοσίαν περιου
σίαν ή νά προκαλέσουν όχληρίαν. Κατά τήν διαμόρφωσιν τής γνώ
μης του Συμβουλίου, άναφορικώς προς τήν δυνατότητα αποδοχής ή 
μή τών έν λ ό γ ω απορριμμάτων ή άπορριμματικών υγρών, τούτο θά 
λαμβάνη σοβαρώς υπ' δψιν τοιούτους παράγοντας , ώς τάς ποσότητας 
τών τοιούτων απορριμμάτων ή άπορριμματικών υγρών, έν σχέσει με 
τήν ποσότητα και ταχύτητα ροής είς τους οχετούς, τά υλικά κατα
σκευής τών οχετών, τόν. τρόπον διαδικασίας είς τ ή ν έπεξεργασίαν 
λυμάτων, τήν δυναμικότητα τών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυ
μάτων, τόν βαθμόν έπιδεκτικότητος τών απορριμμάτων ή άπορριμ
ματικών υγρών είς έπεξεργασίαν και άλλων συναφών παραγόντων : 

Νοείται δτι αϊ συνήθεις αποχετεύσεις ιδιωτικών κατοικιών ή κατα
λυμάτων θά θεωρώνται γενικώς άποδεκταί δεδομένου δτι δέν περι
έχουν κατά τό πλείστον τοιαύτας ποσότητας ουσιών, εκτιθεμένων έν 
τω έδαφίω (2) κατωτέρω, ούτως ώστε νά θεωρηθώσι ν αύται ώς επι
βλαβείς . 

(2) "Υπό τήν έπιφύλαξιν τών προνοιών του εδαφίου (1) ανωτέρω 
απαγορεύετα ι νά διοχετευθή εις δημοσίαν ύπόνομον οικοδομής ή είς 
δημοσίοα/ ύπόνομον— 

(α) ύγρόν ή ατμός θερμοκρασίας ύψηλοτέρας τών 150° Φάρε

ναΤτ (65° Κελσίου)' 
(β) οΙαδήποτε λύματα, ύδατα, βιομηχανικά άπορριμματικά υγρά 

ή απορρίμματα, εμπεριέχοντα λίπη, κηρόν, γράσα ή έλαια, 
ανεξαρτήτως έάν ταύτα είναι γαλακτοποιημένα ή μή, υπε

ράνω τών εκατόν μερών κατά έκατομμύριον είς βάρος, ή 
εμπεριέχοντα ουσίας, αΤτινες δυνατόν νά στερεοποιηθώσιν 
ή νά καταστώσι παχύρρευστοι είς θερμοκρασίας μεταξύ τών 
τριάκοντα δύο (32°) Φάρεναϊτ καί τών εκατόν πεντήκοντα 
(150°) Φάρεναϊτ (0° καί 65" Κελσίου)· 

( γ ) πετρελαϊκόν αιθέρα, βενζίνην, νάφθαν, καύσιμον έλαιον ή 
έτέραν ευφλεκτον ή έκρηκτικήν ούσίαν, είς όγράν, στερεάν 
ή άέριον κατάστασιν 

(δ) ουχί καταλλήλως τεμαχισμένα απορρίμματα' 
(ε) στερεάς ή παχύρρευστους ουσίας είς ποσότητας ή τοιαύτης 

διαστάσεως ώστε δυνατόν νά παρεμποδίσωσι τήν ροήν εϊς 
τάς υπονόμους, ή νά προκαλέσωσιν έτέραν παρενόχλησιν 
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t it, τήν πρυσήκουσαι λειτουργιαν τών συστημάτων άποχε 
τεύσεως λυμάτων, αναφερομένων ενδεικτικώς, ουχί δμως πε
ριοριστικούς, των κάτωθι : τέφρα, άσβόλη, άμμος. Ιλύς, άχυ
ρον, ροκανίδια, ρινίσματα, μέταλλον, ϋαλος, ράκη, πτερά, 
πίσσα, πλαστικό ξύλο\ άνάλεστα απορρίμματα, αίμα, πε
ριττώματα ζώων, τρίχες και ξεσαρκίδια, όπλαί καΐ δνυχες 
χοίρο^ν. σαρξ είς τεμάχια μεγαλύτερα εκείνων, άτινα δύναν 
ται να διέλθωσι δια μέσου πλέγματος του ενός τετάρτου της 
ί'ντζας, οστά, y/ουρουνότριχες, ίχθύες ή μέρος αυτών, έντό 
σθια. χάρτινα πινάκια, κύπελλα, δοχεία γάλακτος, κ.λ.ττ. 
εΐτ? ολόκληρα ητε ήλεσμένα είς έκτριβεΐα απορριμμάτων 

στ) λύματα, vbara, βιομηχανικά άπορριμματικά υγρά ή απορ
ρίμματα έχοντα Ρ Η κατώτερον τώ\ 5.5 ή ύψηλότερον τών 
9.0 ή έχοντα οιανδήποτε έτέραν διαβρωτικήν ιδιότητα, δυνα
μένην νά προκαλέση ζημίαν ή κίνδυνον είς τάς κατασκευάς, 
τον έξοπλισμόν και το προσωπικόν του Συμβουλίου" 

(ζ) λύματα, ύδατα, βιομηχανικά άπορριμματικά υγρά f) απορ
ρίμματα περιέχοντα τοξικάς ή δηλητηριώδεις ουσίας, ύπό 
ύγράν, στερεάν ή άέριον μορφήν, ε'ις επαρκείς ποσότητας, 
εϊτε μεμονωμένως είτε κατόπιν άλληλοεπιδράσεως μεθ' έτε
ρων απορριμμάτων, ίκανάς νά παραβλάψωσιν η' παρεμποδί
σωσιν οιανδήποτε μέθοδον επεξεργασίας λυμάτων, νά θέ
σωσιν εν κινδύνω ανθρώπους ή ζώα, νά προκαλέσωσι δημο
σίαν> ενόχλησα ή νά παραβλάψωσι τά ήδη υφιστάμενα είς 
τάς εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και ύποστάντα 
έπεξεργασίαν λύματα, αναφερομένων ενδεικτικώς, ούχι δμως 
περιοριστκώς τών κάτωθι : κυανιουχα υπεράνω τών δύο (2) 
χιλιοστογράμμων κατά λίτρον ύπό την μορφήν CN είς τά 
λύματα, ϋδατα ή απορρίμματα, ώς ταύτα διοχετεύονται είς 
τήν δημοσίαν ύπόνομον' 

(η) οιαδήποτε ϋδατα, βιομηχανικά άπορριμματικά υγρά ή απορ
ρίμματα εμπεριέχοντα αίωρουμένας στερεάς ουσίας, τοιαύ
της φύσεως καΐ είς τοιαύτας ποσότητας, ώστε διά τόν χει
ρισμόν των είς τάς εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 
νά άπαιτήται ή καταβολή ασυνήθους προσοχής ή δαπάνης" 

(0) ϋδατα, βιομηχανικά άπορριμματικά υγρά ή απορρίμματα 
περιέχοντα ισχυρά οξέα κατάλοιπα επεξεργασίας σιδηρών 
επιφανειών ή συμπεπυκνωμένα διαλύματα έπιμεταλλώσεως, 
ανεξαρτήτως έάν ταύτα είναι έξουδετεροποιημένα ή δχι* 

(ι) ύδατα, βιομηχανικά άπορριμματικά υγρά ή απορρίμματα 
εμπεριέχοντα σίδηρον, χρώμιον, χαλκόν, ψευδάργυρον και 
παρόμοιας ανεπιθύμητους ή τοξικάς ουσίας' f\ απορρίμματα, 
άτινα επάγονται τήν χρήσιν ιδιαιτέρως υψηλής ποσότητος 
χλωρίνης προς έξουοετέρωσίν των, εις τοιούτον βαθμόν, ώστε 
οΙαδήποτε τοιαύτα υλικά, προστιθέμενα είς τά σύμμικτα λύ
ματα είς τάς εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, νά 
ύπερβαίνωσι τά δρια τά καθορισθέντα ύπό τοΰ Συμβουλίου 
διά τοιαύτα Ολικά' 

(ια) οιαδήποτε ύδατα, βιομηχανικά άπορριμματικά υγρά ή απορ
ρίμματα περιέχοντα φαινόλας ή ετέρας ουσίας προκαλούσας 
ίδιάζουσαν γεϋσιν ή όσμήν, τοιαύτης πυκνότητος, ύπερβαι
νούσης τά δρια, άτινα δυνατόν νά καθορισθώσιν ύπό του 
Συμβουλίου ώς αναγκαία, μετά τήν έπεξεργασίαν τών συμ
μίκτων .λυμάτων, ίνα συνάδωσι προς τάς ΰπό του Συμβου
λίου καθωρισμένας προϋποθέσεις, καθ* δσον άφορα είς τήν 
διοχέτευσίν των έκ τών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμά
των 
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(ιβ) οιαδήποτε ραδιενεργά άι ιορριμματα ή ισότοπα ήμιενεργά 
ή πυκνότητος ύπερβαινουσης τά ύπό του Συμβουλίου καθω
ρισμένα δρια 

( iy) υλικά, ατινα επάγονται ή προκαλουσιν 
(i) ασυνήθεις συμπυκνώσεις αδρανών αιωρουμένων στε

ρεών (αναφερομένων ενδεικτικώς, ουχί όμως περιορι
στικούς τών κάτωθι σμηκτρίς, Ιλύς έσβεσμένης άσβε
στου και κατάλοιπα άσβεστου) ή διαλελυμένων στε
ρεών (αναφερομένου ενδεικτικώς, ουχί όμως περιορι
στικώς, τοΰ θειικού νατρίου) 

(in ύπερβάλλουσα\ προσπάθειαν άποχροψατισμοΰ (ανα
φερομένων ενδεικτικώς ουχί Ομως και περιοριστικώς 
τών απορριμμάτων βαφών και τών φυτικών δεψικών 
διαλυμάτων) 

(iii) ασύνηθες ΒΟΙ) η ανάγκην χρησιμοποιήσεως χλωρίνης 
εις τοιαύτας ποσότητας ώστε νά άποτελώσι σημαντι
κόν βάρος εις τάς εγκαταστάσε ις επεξεργασίας λυ
μάτων 

(ιδ) ύδατα, βιομηχανικά άπυρριμματ ικά υ γ ρ ά ή απορρ ίμματα 
περιέχοντα ουσίας, αΐτινες δεν είναι δεκτικαί επεξεργασ ίας 
ή έλαταόσεως δια της χρησιμοποιούμενης μεθόδου επεξερ
γασ ίας λυμάτων, ή είναι δεκτικαί επεξεργασίας μόνον εις 
τοιούτον βαθμόν ώστε τά ύποστάντα έπεξεργασίαν και εξερ
χόμενα τών έγκαταστάσεο)ν λύματα νά μή συνάδωσι προς 
τάς ύπό τοΰ Συμβουλίου καθωρισμένας προϋποθέσεις, καθ ' 
όσον άφορα εις τή\ διοχέτευσίν των έκ τών εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυμάτων. 

(3) Πας όστις ήθελί: θεωρηθή ύπό του Συμβουλίου ότι ενεργεί 
παρά τά ανωτέρω είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλά
κισιν μέχρις εξ μηνών ή εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς 
διακοσίας λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της 
χρηματικής τοιαύτης 

3 5 . Έ ν ή περιπτώσει διοχετεύονται είς τάς δημοσίας υπονόμους Δικαίωμα 
οικοδομής ή τάς δημοσίας υπονόμους λύματα, ύδατα ή βιομηχανικά Συμβουλίου 
άπορριμματ ικά υγρά, άτινα περιέχουσιν ουσίας, αϊτινες δυνατόν νά eywt; άιΤ0Ρ 
παρεμποδίσωσιν ή έπηρεάσωσι τήν χρήσιν τών έπεξειργασμένων ύδά ώποατκ 
των δι* αρδευτικούς σκοπούς ή άτινα περιέχουσι τάς ουσίας ή έχουσι προεπεξεργα
τά χαρακτηριστ ικά τά άπαριθμούμενα έν άρθρω 34 και άτινα, κατά σίανλυμάτων. 
τήν κρίσιν του Συμβουλίου, δυνατόν νά εχωσιν επιβλαβή έπενέργειαν 
έπί τών συστημάτων αποχετεύσεως λυμάτων, τών μεθόδων, του εξο
πλισμού ή τών υδάτων είς άτινα διοχετεύονται τά έκ τών εγκατα
στάσεων επεξεργασίας λυμάτων εξερχόμενα λύματα ή άτινα ά λ λ ω ς 
πως θέτουσιν έν κινδύνω τήν ζωήν ή προκαλοΰσι δημοσίαν ένόχλησιν, 
το Συμβούλιον δύναται— 

(α) νά απαγόρευση τήν διοχέτευσιν τών τοιούτων λυμάτων, υδά

των ή βιομηχανικών άπορριμματικών υγρών* 
(β) νά απαίτηση τήν προεπεξεργασίαν τούτων ίνα περιέλθωσιν 

προηγουμένως είς κατάστασιν ίκανοποιητικήν διά τήν διο

χέτευσιν των είς τάς δημοσίας υπονόμους οικοδομής ή τάς 
δημοσίας τοιαύτας" 

( γ ) νά έλέγχη τάς ποσότητας και τον ρυθμόν διοχετεύσεως 
τούτων 

(δ) νά απαίτηση τήν καταβολήν προσθέτων δικαιωμάτων προς 
κάλυψιν τών επαγόμενων επιπρόσθετων δαπανών χειρισμού 
και επεξεργασίας τών τοιούτων λυμάτων, υδάτων f) βιομη

χανικών άπορριμματικών υγρών. 
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Υποχρέωσις 
ιδιοκτήτου, 
κ λ.ιι., προς 
διατήρησιν 
Ιδιωτικής 
υπονόμου 
οικοδομής. 

Ύποχρέωσ'ις 
ιδιοκτήτου, 
κ.λ.π.. δπως 
καταλείπη 
ελεύθερον 
χώρον διά τήν 
έπιοκευήν, 
κ.λ.π., 
ιδιωτικής 
υπονόμου 
οικοδομής. 

'Εξουσία 
'Υπουργικού 

Συμβουλίου 
προς κατάρνη
σιν περιοχής. 

(2) Ουδέν των έν τώ παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων θέλει έρμη
νευθή ώς άποκλεΐον οιανδήποτε είδικήν συμφωνίαν ή διευθέτησιν με
ταξύ του Συμβουλίου και οιασδήποτε βιομηχανικής επιχειρήσεως δυ
νάμει της οποίας έπί πληρωμή να γίνωνται αποδεκτά ύπό του Συμ 
βουλίου προς έπεξεργασίαν βιομηχανικά άπορριμματικά υγρά Ιδια 
ζόντως ισχυρά ή ασυνήθους φύσεως 

36. "Εκαστος ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού εντός τής περιο
χής, οφείλει δπως διατηρή, συντηρή ή έπισκευάζη καταλλήλως τήν 
ίδιωτικήν αυτού ύπόνομον οίκοδομής, κατά τρόπον ίκανοποιούντα 
το Συμβούλιον : 

Νοείται δτι ό τοιούτος ιδιοκτήτης ή κάτοχος δστις, καίτοι προση
κόντως ειδοποιηθείς ύπό του Συμβουλίου δέν επισκευάζει τήν ίδιω
τικήν αυτού ύπόνομον οίκοδομής εντός τής έν τή ειδοποιήσει του 
Συμβουλίου καθωρισμένης προθεσμίας, τό Συμβούλιον δύναται νά 
προβή είς τάς αναγκαίας έπισκευάς κατά τόν εκάστοτε ένδεδειγμέ
νον τρόπον' αϊ ούτω διενεργούμενοι ύπό τοΰ Συμβουλίου δαπάναι 
θέλουν καταβληθή ύπό του Ιδιοκτήτου ή κατόχου ή αμφοτέρων τούτων 
δύνανται δε νά άναζητηθώσιν ώς άστικόν χρέος. 

37. "Εκαστος ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού εντός τής περιο
χής οφείλει δπως καταλείπη ελεύθερον χώρον μέχρι τριών ποδών άπό 
έκατέρας τών παρυφών ιδιωτικής υπονόμου οίκοδομής, ώς ήθελεν 
εκάστοτε κριθή αναγκαίος διά τόν καθαρισμόν, τήν έπισκευήν ή τήν 
προστασίαν τής τοιαύτης υπονόμου, ό χώρος δέ ούτος έν ουδεμία 
περιπτώσει θέλει παρενοχληθή, καλλιεργηθή ή φυτευθή ύπό του ιδιο
κτήτου ή τοΰ κατόχου τοΰ τοιούτου υποστατικού. 

ΜΕΡΟΣ VI 
Π Ο Ι Κ Ι Λ Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 

38. Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά Διατάγματος αυτού 
δημοσιευομένου έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, νά κα
τάργηση οιανδήποτε περιοχήν και νά διαλάβη έν τω τοιούτω Διατά
γματι τοιαύτας συμφυείς, δευτερεύουσας και συμπληρωματικός προ
νοίας, ώς ήθελεν εκάστοτε κρίνει αναγκαίας διά τήν τελεσφόρον 
έφαρμογήν αύτοΰ, διαλαμβανομένων και προνοιών, αΐτινες άφορώσιν 
είς τήν διάλυσιν και έκκαθάρισιν τών υποθέσεων τοΰ καθιδρυθέντος 
διά τήν περιοχήν ταύτην Συμβουλίου ώς καΐ τήν διάθεσιν τών στοι
χείων ενεργητικού και παθητικού αύτοΰ. 

'Εξουσία 
εισόδου είς 
υποστατικά. 

39.—(1) Ό Πρόεδρος ή πάν έτερον πρόσωπον, έπί τούτω εγγρά
φως έξουσιοδοτηθέν ύπό τοΰ Προέδρου, δύναται νά είσέλθη, άνευ 
εντάλματος, είς οιονδήποτε ύποστατικόν, εξαιρουμένων τών κατοι
κιών, καθ' οιονδήποτε χρόνον μεταξύ τής ανατολής καΐ τής δύσεως 
τοΰ ηλίου ή, έν τή περιπτώσει επαγγελματικών υποστατικών, καθ' δ 
διάστημα πραγματικούς ενασκείται εργασία έν αύτοΐς, έπί τώ τέλει 
δπως διακρίβωση έάν τηρώνται αί διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου 
και τών δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών και έξετάση, άνοιξη 
ή προκαλέση τό άνοιγμα και έξέτασιν οιωνδήποτε υγειονομικών εγκα
ταστάσεων, υπονόμων, οχετών, βόθρων, εσωτερικών αγωγών ακα
θάρτων, ύδροσωλήνων ή οίωνδήποτε έτερων εξαρτημάτων ή πρα
γμάτων συνδεδεμένων μετά τοΰ συστήματος αποχετεύσεως οιασδή
ποτε οίκοδομής ή γαίας, ώς ήθελεν εκάστοτε κριθή άναγκαΐον διά 
τήν έπιθεώρησιν ή τήν έκτέλεσιν οίουδήποτε 6ργου. 
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40. Τό Συμβούλιον δύναται να μεταβάλη τό μέγεθος ή την θέσιν 
οΙασδήποτε ανηκούσης αύτω δημοσίας υπονόμου ή να διακόψη καΐ 
απαγόρευση τήν χρησιν οιασδήποτε τοιαύτης δημοσίας υπονόμου, είτε 
γενικώς είτε δι* οιονδήποτε έπί μέρους σκοπόν' ούχ ήττον δμως, τό 
Συμβούλιον υπέχει ύποχρέωσιν όπως, πριν ή οίονδήποτε πρόσωπον, 
νομίμως ποιούμενον χρησιν της τοιαύτης υπονόμου δι* οίονδήποτε 
σκοπόν, άποστερηθή της χρήσεως ταύτης, δια τόν ώς εΐρηται σκοπόν, 
θέση έν χρήσει ύπόνομον έξ ίσου άποτελεσματικήν δια τόν ώς άνω 
σκοπόν και δπως ίδίαις δαπάναις εκτέλεση οίονδήποτε έργον, δπερ 
ήθελε κριθή άναγκαΐον διά τήν συγκοινωνίαν τής Ιδιωτικής αυτού 
υπονόμου οικοδομής μετά τής ούτω τεθείσης έν χρήσει υπονόμου, 

4 1 . Τη έγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, τό Συμβούλιον δύ
ναται να πωλή, έκμισθοΐ ή άνταλλάση άκίνητον ίδιοκτησίαν, συστή
ματα αποχετεύσεως λυμάτων και όμβρίων υδάτων, υδατικά έργα 
ή εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, κατασκευασθέντα, αγορα
σθέντα, άναγκαστικώς ή άλλως πως κτηθέντα δυνάμει των διατά
ξεων του παρόντος Νόμου, άτινα ήθελον καθ' οίονδήποτε χρόνον άπο
δειχθή ώς μή αναγκαία, δι* όν σκοπόν άπεκτήθησαν. 

42 . Έν ή περιπτώσει δέν ήθελον καταβληθή οφειλόμενα τέλη ή 
δικαιώματα, πληρωτέα δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου ή των δυνάμει 
τούτου γενομένων Κανονισμών, ό Πρόεδρος δύναται νά διαβίβαση 
εις τόν Διευθυντήν τοΰ Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων πιστοποιη
τικόν φέρον τήν ύπογραφήν αύτοΰ και άναγράφον τά ονόματα τών 
προσώπων, άτινα όφείλουσι ταύτα, ώς είδικώτερον καθορίζεται έν 
αύτω" ό Διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, άμα ώς 
λάβη τό τοιούτον πιστοποιητικόν θέλει προχωρήσει εις τήν εΐσπραξιν 
και άναζήτησιν τών τοιούτων τελών και δικαιωμάτων, ώς έάν επρό
κειτο περί φόρων οφειλομένων δυνάμει τών διατάξεων οιουδήποτε 
εκάστοτε έν Ίσχύϊ Νόμου, άφορώντος εις τήν εΐσπραξιν και άνα
ζήτησιν φόρων. 

43 . Ό Πρόεδρος δύναται κατά πάντα χρόνον, δι' έγγραφου φέ
ροντος τήν ύπογραφήν αύτοΰ, νά μεταβίβαση εις οίονδήποτε πρόσω
πον πάσας ή τινας τών εξουσιών και καθηκόντων, δι' ών περιβέ
βληται δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου. 

44.—(1) Έάν κατόπιν παραστάσεων γενομένων τω 'Υπουργώ ή 
έάν άλλως πως οδτος ήθελε κρίνει ότι τό Συμβούλιον παρέλειψε 
νά ενάσκηση τάς παραχωρηθείσας αύτω εξουσίας, εις περιπτώσεις 
καθ' ας ώφειλε νά ενάσκηση ταύτας, ό Υπουργός δύναται είτε— 

(α) νά έκδώση διάταγμα, δι' οΰ τό Συμβούλιον εντέλλεται δπως 
ενάσκηση τάς ώς εΐρηται εξουσίας καθ' δν τρόπον και εντός 
τοιαύτης προθεσμίας, ώς ήθελεν εκάστοτε καθορισθή έν τω 
τοιούτω διατάγματι' είτε 

(β) νά έκδώση διάταγμα, δι' οΰ ή άσκησις τών τοιούτων εξουσιών 
θέλει περιέλθει εις αυτόν. 

(2) Παν μέλος τοΰ Συμβουλίου, δπερ, έπί τή λήξει τής προθεσμίας 
τής καθορισθείσης διά διατάγματος εκδοθέντος δυνάμει τής παρα
γράφου (α) τοΰ εδαφίου (1), παραλείπει νά συμμορφωθή προς τό 
τοιοΰτο διάταγμα, λογίζεται εγκαταλείψαν τήν θέσιν αύτου παρά 
τω Συμβουλίω. 

4 5 .  ( 1 ) Πας δστις

(α) αφαιρεί τό κάλυμμα, προβαίνει εις τήν σύνδεσιν ή διάνοι
ξιν ή χρησιμοποιεί, άλλοιοϊ ή παρενοχλεί οιανδήποτε 6ημο
σίαν ύπόνομον, ύπόνομον οικοδομής, όχετόν οικοδομής ή 

"Εξουσία 
Συμβουλίου 
διά τήν μετα
βολήν ή τό 
κλείσιμον 
δημοσίων 
υπονόμων. 

'Εξουσία 
Συμβουλίου 
διά τήν πώλη 
σιν, κ.λ.π., 
ακινήτου 
ιδιοκτησίας, 
κ.λ.π. 

Είσπραξις μή 
καταβληθέντων 
τελών και 
δικαιωμάτων. 

"Εξουσία 
προς μετα
βίβασιν 
καθηκόντων 
καΐ εξουσιών. 

'Εξουσ ία τοΰ 
'Υπουργού 

προς 
παρέμβασιν. 

'Αδικήματα. 
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εξαρτήματα τούτων ή προκαλεί ή επιτρέπει ή ανέχεται οίαν 
δήποτε των άνω ενεργειών, άνευ έπί τούτω προηγουμένης 
αδείας του Συμβουλίου 

((5) συνδέει, προκαλεί , επιτρέπε, η' ανέχεται τή\ σύνδεσιν οιασ

δήποτε ιδιωτικής υπονόμου ή ετέρας έyκαταστάσεως ή διευ 
θετήσεως προοριζομένης ή χρησιμοποιούμενης δια τήν διά 
θεσιν των λυμάτων οικοδομής, μετά δημοσίας υπονόμου 
οικοδομής ή δημοσίας υπονόμου, άνευ έπί τούτω προηγου

μένης αδε ίας του Συμβουλίου ή παραβαίνει οίονδήποτ* τώι 
έπισυναφθέντωι τή ιοιαύτη αδεία όρων 

( γ ) διοχετεύει, προκαλεί , επιτρέπει ή ανέχεται τήν διοχέτευσα 
λυμάτων, βιομηχανικών άπορριμματικών υγρών ή έτερων 
μ·.ασμένων υδάτων εις οιονδήποτε φυαικόν στόμιον εκροής 
ή όχετόν όμβρίων εντός της περιοχής, άνευ τής π ρ ο η γ ο " 
μένης έπί τούτω εγκρίσεως τοΰ Συμβουλίου ' 

(δ) διοχετεύει, προκαλεί , επιτρέπει ή ανέχεται τήν διοχέτευσα 
οίο:>νδήποτε όμβρίων ή υπογείων υδάτων, τών εκ στεγών 
απορρεόντων τοιούτων, υπογείων υδάτων άποστραγγ ίσεως . 
υδάτων ψύξεως ή ουχί μιασμένωι βιομηχανικών υδάτων εντός 
υπονόμου λυμάτων, 

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μέχρις εξ μη
νών ή εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας 
ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς τήο~ φυλακίσεων και τής χρηματικής 
τοιαύτης. 

(2) Δι έκαστοι των δυνάμει τού εδαφίου (1) διαπραττομένων αδι
κημάτων τά ακόλουθα πρόσωπα λογίζονται ώς συνεργήσαντα εις 
τήν διάπραξίν του. δύνανται δε νά τιροοαχΌ^ση είς δίκην και τιμω
ρηθώσιν α ν α λ ό γ ω ς 

(ί) ό φυσικός αυτουργός ιής συνιστώσης τό αδίκημα πράξεως 
ή παραλείψεως ' 

(ii) π ά ς όστις πράττει τι ή παραλείπει \ά πράξη τι έπί τώ τέλει 
δπως δυνηθή έτερον πρόσωπον νά δ ιάπραξη τό αδίκημα ή 
έπί τώ τέλει δπως βοηθήση έτερον είς τήν διάπραξίν τοΟ 
αδικήματος ' 

(iii) π ά ς όστις προάγει , βοηθεΐ ή υποκινεί ετερο\ είς τήν διάπρα
ξίν τοΰ αδικήματος ' 

(ίν) π ά ς δστις προκαλεί ή παρακινεί ή πειράται νά πείση έτερον 
πρόσωπον είς τήν διάπραξίν του αδικήματος ' 

(ν) π ά ς δστις πράττει τι προπαρασκευαστικόν τής διαπράξεως 
του αδικήματος . 

(3) Τό δικαστήριον, δπερ εκδικάζει αδίκημα δυνάμει του παρόντος 
άρθρου ή του άρθρου 33, δύναται νά διάταξη τήν κατεδάφισιν ή με
τακίνησα/ παντός έργου κατασκευασθέντος ή γενομένου κατά π α ρ ά 
βασιν τοΰ παρόντος άρθρου ή τοΰ άρθρου 33, εντός τής έν τω δικα
στικώ δ ιατάγματ ι καθοριζομένης προθεσμίας, έν ουδεμία όμως περι
πτώσει πέραν τοΰ μηνός άπό τής εκδόσεως τοΰ τοιούτου δ ιατάγμα
τος έκτος έφ* δσον έν τω μεταξύ ήθελε ληφθή έπί τούτω άδε ια ή 
εγκρισις τοΰ Συμβουλίου. 

(4) Έ ά ν τό πρόσωπον, καθ ' οδ εξεδόθη δ ι ά τ α γ μ α δυνάμει τοΰ 
παρόντος άρθρου, παράλειψη ή άμελήση νά συμμορφωθή προς τοΰτο 
εντός της έν .τω δ ιατάγματ ι καθοριζομένης προθεσμίας , ' τό Συμβού
λιον δύναται κατά νόμον νά εκτέλεση τό δ ιάταγμα , απασαι δέ αί 
προς τοΰτο διενεργούμεναι δαπάναι βαρύνουσι τό πρόσωπον, καθ ' 
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οδ εξεδόθη το διάταγμα, λογ ίζομα ι δέ ώς ποινή έν τη έννοια τοΰ 
περί Ποινικής Δικονομίας Νόμοι·, ή δέ πληρωμή τούτων δύναται να 
έπιβληθή αναλόγως. 

(5) Τό πρόσωπον, καθ' υύ εξεδόθη διάταγμα δυνάμει του παρόντος 
άρθρου, δπερ παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθή προς τούτο, 
ανεξαρτήτως έάν τό Συμβούλιον έπροχώρησεν ή προέβη εις την 
έκτέλεσιν αύτοΟ, είναι έ"νοχόν αδικήματος και υπόκειται εις φυλά
κισιν μέχρις £ξ μηνών ή είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν 
τάς διακοσίας λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως 
και της χρηματικής τοιαύτης. 

46 . Πας δστις παραβαίνει οιανδήποτε διάταξιν τοΰ παρόντος Νό
μου, δι ' ην ουδεμία ποινή προβλέπεται έν τω παρόντι Νόμω, είναι 
ένοχος αδικήματος καί, κατόπιν συνοπτικής διαδικασίας, δύναται να 
καταδικασθή είς φυλάκισιν μέχρις εξ μηνών ή είς χρηματικήν'ποινήν 
μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίαςλίρας ή είς άμφοτέράς τάς ποινάς 
της. φυλακίσεως καί της χρηματικής τοιαύτης. 

47. Πάς όστις παρακωλύει οιονδήποτε ύπάλληλον ή έργάτην τοΰ 
Συμβουλίου έν τή εφαρμογή τών διατάξεων τοΰ. παρόντος Νόμου 
ή τών δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών* είναι .ένοχος αδική
ματος καί υπόκειται είς φυλάκισιν μέχρις εξ μηνών ή είς χρηματι
κήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν 'τάς διακοσίας λίρας ή είς άμφοτέρας 
τάς ποινάς τής' φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.' 

48 . Ά π α ν τ α τά πρόστιμα,, τέλη, χρηματικοί ποιναί καί δαπά\αι, 
αϊ είσπραττόμεναι'δυνάμει τών διατάξεων'τοΰ παρόντος Νόμου ή τών 
δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών καταβάλλονται τω Ταμείω 
τοΰ Συμβουλίου. 

"Αδικήματα 
μ ή άλλως 
ιιρονοούμενα 
έν τώ παρόντι 
Νόμω. 

Ι Ιαρακώλυοις 
ΰιιαλλήλων ή 
εργατών τοΰ 
Συμβουλίου 
έν τη ενα
σκήσει τών 
καθηκόντων 
των. 

Πρόστιμα, 
κ.λ.π., κατα
βάλλονται τω 
Ταμείω τοΰ 
Συμβουλίου. 

49.—(1) Τή έγκρίσει τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου, τό Συμβούλιον Κανονισμοί. 
δύναται εκάστοτε νά προβαίνη είς τήν έκδοσιν, τροποποίησιν καί 
άνάκλησιν Κανονισμών, δημοσιευομένων έν τή έπισήμω έφημερίδι τής 
Δημοκρατίας, δι ' απαντάς ή τινας τών ακολούθων σκοπών, ήτοι Κα
νονισμώνδι' ων— , 

(α) θέλει καταστή εφικτή ή ευχερεστέρα ή ύπό τοΰ Συμβου
λίου ένάσκησις οιωνδήποτε τών καθηκόντων, άτινα παρεχω
ρήθησαν αύτώ δυνάμει τών άρθρων 12, 13 καί 14 τοΰ παρόν
τος Νόμου καί προνοηθή ή πληρωμή τών συναφών προς 
ταΰτ,α τελών, δικαιωμάτων καί μισθωμάτων* 

(β) θέλει καταστή εφικτή ή ευχερεστέρα ή υπό τοΰ Συμβουλίου 
εφαρμογή τών διατάξεων τοΰ άρθρου 30 καί προνοηθή ή 
καταβολή τών συναφών τελών και δικαιωμάτων 

(γ ) ρυθμίζεται καί ελέγχεται ή κατασκευή καί λειτουργία συ
στημάτων αποχετεύσεως λυμάτων καί όμβρίων υδάτων καί 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, ιδία δέ ή τοποθέ
τησις υπονόμων καί οχετών 

(δ) ρυθμίζεται καί ελέγχεται ή κατασκευή καί λειτουργία ιδιω
τικών υπονόμων καί οχετών, ώς καί ή σύνδεσις καί άπο
σύνδεσις τούτων άπό τά συστήματα αποχετεύσεως λυμάτων 
καί όμβρίων υδάτων 

(ε) καθορίζονται ή θέσις, τό μέγεθος, ή φύσις, τά υλικά, ή 
ισχύς καί ή κατασκευή, ώς καί δ τρόπος διευθετήσεως, συν
δέσεως καί άποσυνδέσεως τών υγειονομικών έγκατοςστάσεων, 
ειδών υγιεινής, υπονόμων, οχετών καί έτερων χρησιμοποιου
μένων εξαρτημάτων, ώς καί τών παγίδων κατακρατήσεως 
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έΛαιυυ, /ράσου, A.iTtouc και άμμου και προνοείται ό έλεγχος , 
ή έπιθεώρησις και δοκιμή των τοιούτων υγειονομικών εγκα
ταστάσεων, είδών υγιεινής, υπονόμων οχετών ή έτερων εξαρ
τημάτων 

(στ) ρυθμίζεται, ελέγχεται 'και άπα^υρίτυεται ή διοχέτευσις όμ 
βρίων υδάτων, υπογείων υδάτων, τών έκ στεγών προερχο
μένων τοιούτων, τών υπογείων υδάτων άποστραγγ ίσεως . 
υδάτων ψύξεως ή ουχί μιασμένω\ βιομηχανικών υδάτων έξ 
οιασδήποτε οικοδομής' 

(ζ) ρυθμίζεται, ελέγχεται και απαγορεύεται ή διοχέτευσις εντός 
οιασδήποτε υπονόμου ή όχετοΰ, λυμάτων, βιομηχανικών 
άπορριμματικών υγρών ή έτερων μιασμένων ύδάτο^ν, πάσης 
φύσεως υγρών ή ουσιών και ή διάθεσις απορριμμάτων και 
καταλλήλως τεμαχισμένων απορριμμάτων' 

(η) (i) καθορίζονται το διάστημα ή διαστήματα της ημέρας, 
καθ' α επιτρέπεται ή διοχέτευσις βιομηχανικών άπορριμ
ματικών υγρών έξ οιουδήποτε υποστατικού εντός της δημο
σίας υπονόμου οικοδομής ή δημοσίας τοιαύτης' 

(ii) αποκλείονται έκ τών βιομηχανικών άπορριμματικών ύγρώ\ 
άπαντα τά ϋδατα ψύξεως αποστακτήρων 

(ιϋ) προνοείται δτι. πριν ή οιαδήποτε βιομηχανικά άπορμιμ 
ματικά υ γ ρ ά είσέλθωσιχ εις δημοσίαν ύπόνομον οικοδομής 
ή εις δημοσίαν τοιαύτην, θά άφαιρώνται έξ αυτών άπαντα 
τά εις τους Κανονισμούς καθωρισμένα συστατικά των, 
άτινα, εϊτε μεμονωμένος , είτε έν συνδυασμώ μεθ' έτερων 
ουσιών, μεθ' ών δύνανται ταΰτα νά έ'λθωσιν ε'ις επαφή ν 
διερχόμενα μέσω τών υπονόμων, δυνατόν

(αα) νά παραβλάψωσιν ή παρακωλύσωσι τήν λειτουρ
γίαν τών τοιούτων υπονόμων ή νά καταστήσωσιν 
ιδιαιτέρως δυσχερή ή δαπανηράν τήν έπεξεργασίαν 
ή τήν διάθεσιν τών έκ τών τοιούτων υπονόμων προερ
χομένων λ υ μ ά τ ω ν ή 

((3(3) νά παρενοχλήσωσιν ή έπηρεάσωσι τήν χρήσιν του 
έπεξειργασμένου ύδατος δΓ αρδευτικούς σκοπούς' 

(ί\ ) καθορίζεται ή μεγίστη ποσότης λυμάτων ή βιομηχαλίκών 
άπορριμματικών υγρών, ήτις δύναται, άνευ της συναινέ

σεως του Συμβουλίου, νά διοχετευθή έξ οιουδήποτε υπο

στατικού εντός της δημοσίας υπονόμου οικοδομής ή εντός 
δημοσίας τοιαύτης, καθ* έκάστην ήμέραν ώς και ή μεγίστη 
κατά μονάδα χρόνου ποσότης λυμάτων ή βιομηχανικών 
άπορριμματικών υγρών, ήτις δύναται, άνευ της τοιαύτης 
συναινέσεως, νά διοχετευθή έξ οιουδήποτε υποστατικού 
εντός τής δημοσίας υπονόμου οικοδομής ή εντός δημοσίας 
τοιαύτης' 

(ν) ρυθμίζεται ή θερμοκρασία τών λυμάτων ή βιομηχανικών 
άπορριμματικών υγρών κατά τόν χρόνον τής διοχετεύσεως 
των εντός τών δημοσίων υπονόμων οίκοδομής ή τήν δη
μοσίαν τοιαύτην και διασφαλίζεται, έν τω μέτρω τοΰ δυ
νατού, δτι τά το ιαύτα λύματα ή βιομηχανικά άπορριμμα
τ ικά υγρά , κατά τήν διοχέτευσίν των, θά είναι χημικώς 
ουδέτερα, ήτοι οϋτε δξινα οΰτε βασικά' 

(θ) προνοείται ή κατασκευή καΐ συντήρησις θαλαμίσκου έλεγ
χου ή άνθρωποθυρίδος, ίνα ούτως κατά πάντα χρόνον διε
νεργήται ευχερώς δειγματοληψία καΐ άνάλυσις πάντων τών 
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εισερχομένων έκ του υποστατικού εις τάς δημοσίας υπονό
μους οικοδομής ή τάς δημοσίας υπονόμους' 

(ι) προνοείται ή έγκατάστασις και συντήρησις τών αναγκαίων 
μετρητών δια την μέτρησιν τοϋ δγκου τών λυμάτων ή βιο
μηχανικών άπορριμματικών υγρών, τών διοχετευόμενων έκ 
του υποστατικού εις τίνα δημοσίαν ύπόνομον και ή έξέλεγ 
ξις τών τοιούτων μετρητών 

( ια) καθορίζονται τα τέλη ή δικαιώματα, τά πληρωτέα σχετικώς 
προς την προμήθειαν ή πώλησιν ύδατος, ύποστάντος έπεξερ
γασίαν εις τάς εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, ώς 
και ό τρόπος και ό χρόνος καταβολής τών τοιούτων τελών 
ή δικαιωμάτων" 

(ιβ) ρυθμίζεται και ελέγχεται ή χορήγησις ή έκδοσις αδειών, 
ύαινας τό Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν δυνάμει του πα
ρόντος Νόμου νά χορηγή ή έκδίδη και καθορίζονται τά πλη
ρωτέα διά τοιαύτας αδείας τέλη' 

( ιγ) καθορίζεται παν δ,τι δυνάμει τών. διατάξεων τοϋ παρόντος 
Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμού' 

(ιδ) γενικώς προνοείται πάν δ,τι δύναται διά Κανονισμών νά 
προνοηθή δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου' 

. (ιε) τυγχάνουν καλλιτέρας εφαρμογής αϊ διατάξεις τοΰ παρόν
τος Νόμου. > 

(2) Οι δυνάμει του εδαφίου (1) γενόμενοι Κανονισμοί δύνανται 
νά προβλέψωσι διά πασαν παράβασιν αυτών, ποινήν φυλακίσεως μέ
χρις Μξ μηνών ή χρηματικήν τοιάύτην μη ύπερβαίνουσαν τάς διακο
σίας λίρας ή άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως και της χρημα
τικής τοιαύτης. 

50. Ό Πρόεδρος κέκτηται διακριτικήν έξουσίαν δπως συμβιβάζη Συμβιβασμός 
οιονδήποτε αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβασιν τών διατάξεων τών

 σδ
"<ημώτων. 

δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου γενομένων Κανονισμών, αποδεχόμενος 
την πληρωμήν χρηματικοΰ ποσοΰ μή υπερβαίνοντος τήν άνωτάτην 
χρηματικήν ποινήν, τήν προβλεπομένην έν έδαφίω (2) τοΰ άρθρου 49, 
παρά παντός προσώπου διαπράξαντος τοιούτον αδίκημα ή δι ' δ υπάρ
χει εύλογος ύττο^ία δτι διέπραξε τοιούτον αδίκημα, πάν δε ούτω είσ
πραττόμενον ποσόν καταβάλλεται τω Ταμείο) τοΰ Συμβουλίου. 


