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Ό περί Διαχειρίσεως της Ύδατοπρομηθείας Λευκωσίας (Βακούφια Ά ρ ά π 
'Αχμέτ και Σιλ ικτάρ) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1971 εκδίδεται δια δημο
σιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος . 

Συνοπτικός 
τίτλος 

Κεφ. 345. 

ΤροποποΙησις 
τοΟ βασικού 
νόμου δια της 
ένθέσεως 
νέου άρθρου. 

'Αριθμός 10 του 1971 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΒΑΚΟΥΦΙΑ ΑΡΑΠ 

ΑΧΜΕΤ ΚΑΙ ΣΙΛΙΚΤΑΡ) ΝΟΜΟΝ 
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Διαχειρίσεως της 
Ύδατοπρο μη θείας Λευκωσίας (Βακούφια Ά ρ ά π 'Αχμέτ και Σιλι
κτάρ) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1971 και θά άναγινώσκηται όμοΰ 
μετά του περί Διαχειρίσεως της Ύδατοπρομηθείας Λευκωσίας (Βα
κούφια Ά ρ ά π 'Αχμέτ και Σιλ ικτάρ) Νόμου (έν τοΐς εφεξής αναφε
ρομένου ώς «δ βασικός νόμος»). 

2 . Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά τής έν αύτω ένθέσεως, 
ευθύς μετά τό άρθρον 4, τοΰ ακολούθου νέου άρθρου : 
«Tfi αιτήσει 4Α.—(1) Ό σ ά κ ι ς ή Ε π ι τ ρ ο π ή Υδάτων θεωρή δτι οίαδή
τηςΈπιτρο ττοτε υφιστάμενα υδατικά έ ρ γ α χρήζουσιν ανακατασκευής 
τό^ΥιτουρΤκόν^ ° τ ι ο ί α δ ή 1 χ ο τ ε υφιστάμενα υδατικά έργα δέον νά έγκατα
Συμβούλιον λειφθώσι και νά κατασκευασθώσι νέα υδατικά έργα, ή 'Επι

τροπή Υδάτων δύναται νά αίτήσηται παρά τοΟ Υπουργικού 
Συμβουλίου Διάταγμα, τό δέ Ύπουργικόν Συμβούλιον δύ
ναται, έάν θεωρή τοΰτο σκόπιμον, νά έκδώση Διάταγμα, 
διατάσσον δτι, άντΐ ή 'Επιτροπή 'Υδάτων νά άναλάβη τήν 
δαπάνην τής τοιαύτης ανακατασκευής ή νέας κατασκευής, 
αϋτη δύναται νά χρησιμοποίηση ύδατικάς εγκαταστάσεις 
του Συμβουλίου διά την μεταφοράν ή διανομήν του υπό 
τήν διαχείρισιν τής 'Επιτροπής 'Υδάτων ύδατος επί κατα
βολή τοιαύτης αποζημιώσεως είς τό Συμβούλιον οΐαν τό 
Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν ορίσει : 

Νοείται δτι παν τοιούτο Διάταγμα εκδίδεται μόνον τη 
συγκαταθέσει τοΟ Συμβουλίου. 

(2) Πδν Διάταγμα έκδιδόμενον δυνάμει του παρόντος 
άρθρου δύναται νά περιέχη τοιαύτας συμπληρωματικώς 
και επακόλουθους διατάξεις, περιλαμβανομένης καΐ της 
ρυθμίσεως τής προμηθείας βδατος διά μετρητών, αϊας τό 
Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελε κρίνει αναγκαίας διά τήν 
αποτελεσματική ν έκτέλεσιν του Διατάγματος. 

(3) 'Εν τω παρόντι άρθρω ό δρος «τό Συμβούλιον» ση

μαίνει, τό δυνάμει τών διατάξεων του περί Ύοατοττρομη

θείας (ΔημοτικαΙ και άλλαι ΠεριοχαΙ) Νόμου καθιδρυθέν 
Συμβούλιον ΎδατοττρομηθεΙας Λευκωσίας.». 
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