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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Οττ' 'Αρ. 1783 της Ι Ιης ΙΟΥΝΙΟΥ 1982 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Ύδατοπρομηθείας (Δημοτικαΐ και "Αλλαι Περιοχαί) (Τροποποιη

τικός) Νόμος τοϋ 1982 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφη

μερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντά

γματος. 

"Αριθμός 31 τοΟ 1982 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

(ΔΗΜΟΤΙΚΑΪ ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ ΠΕΡΙΟΧΑΙ) ΝΟΜΟΝ 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 
1. Ό παρών Νό>μος θα άναφέ,ρηται ώς ό περί Ύδατσπ,ρομηιθείας Συνοπτικός 

(Δημοτικαΐ και "Αλλαι Περιοχαί) (Τροποποιητικός). Νόμος του 1982 τίτλος, 
και θά άνανιγνώσκηται όιμοΰ μετά τοΟ πε,ρΐ ΎδοτΓοπροιμηβείας (Δη
μοτικαΐ καΐ "Αλλαι Περιοχαί) Νόμου (εν τοΐς εφεξής αναφερομένου κ εφ. 350 
ώς «ό βασικός νόίμος»). 25τοθΐ972. 
. 2. Τό ό:ρθ;ρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται δια της εν αύτω Τροποποίησις 

προσθήκης και etc τήν δέουσαν άλφαβητικήν σειράν τοΟ ακολούθου το0δΡθΡου2 

«\χρχή τοπικής διοικήσεως' περιλαμβάνει συμβούλων περιοχής 
βελτιώσεως συσταθέν δυνάμει των διατάξεων του περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου και χωριτικήν αρχήν συστα
θεΐσαν δυνάμει των διατάξεων του περί Χωριτικών 'Αρχών Κεφ. 243 
Νόμου*». 46 τοϋ 1961 

r 58το0 1962 
4 τοΟ1966 

31 το0 1969 
7το01979 

49το01979 
65 τοϋ 1979 

7τοϋ 1980 
27 τοϋ 1982. 
Κεφ. 244 
60τοϋ1972 
60 τοϋ1976 
29τοϋ1978 

6τοϋ1979 
48τοϋ1979 
27 τοϋ 1981. 
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Τροποποίηση 3. Τό άρθρον 4 τού* βασικού νόιμου τροποποιείται ίδια της εν τώ 
τοϋδρθρου_4 τ έλε ι της παραγράφου (β) αύτοΟ προσθήκης της λέξεως «ικαΐ» κα ι 
^?"0

β
υ

ασικου της προσθήκης ευθύς μετά την παρά^ραφον (β) αύτοΟ της ακολού
θου νέας παραγράφου!— 

i«!(y): ίόσάκις ή περιοχή προμηιθείας η οιονδήποτε μέρος ταύτης 
εΐναι εντός τών ορίων οιασδήποτε περιοχής βελτιώσεως ή 
άλλου χωρίου ουχί πλέον τών τριών πιροσώπων, ώς ήθελε 
καθορίσει τό Ύπουργικόν Σ υμβούλιον,, διοριζομένων ύπό 
τής αρχής τοπικής διοικήσεως τής τοιαύτης περιοχής,, διά 
την περίοοον τής θητείας τής τοπικής αρχής τοπικής διοι

= : κήσεως.». 


