
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύ'ττ' Άρ. 426 της 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1965 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Ύδατοπρομηθείας (Ειδικά Μέτρα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 

1965, το κείμενον τοΰ όποιου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την 
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 35 του 1965 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
( Ε Ι Δ Ι Κ Α ΜΕΤΡΑ) ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1964 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Ύδατοπρομηθείας Συνοπτικός 
(Ειδικά Μέτρα) (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1965, και θά άναγινώ- τίτλος, 
σκηται όμοϋ μετά του περί Ύδατοπρομηθείας (Ειδικά Μέτρα) Νό
μου του 1964 (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό δασικός Νόμος»). 32 τοΰ 1964. 

2. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 4 τοΟ βασικού Νόμου τροποποιείται Τροποποίηση 
ώς ακολούθως : τοΰ όρθρου 4 
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(α) δια της καταργήσεως τής παραγράφου (ο) και της αντί Νόμου, 
καταστάσεως αυτής διά τής ακολούθου παραγράφου : 

«(β) νά προβή εις τήν διεύρυνσιν ή έκβάθυνσιν ή άλλως 
πως έπέκτασιν οιουδήποτε υφισταμένου φρέατος ή 
έτερου έργου μέ σκοπόν τήν λήψιν υπογείου ύδατος 
άνευ τής λήψεως αδείας έπί τή βάσει των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου ή νά προβή ε'ις τό καθάρισμα 
ή έπισκευήν οιουδήποτε υφισταμένου φρέατος ειμή 
κατόπιν τεσσαρακονταοκταώρου προς τοΰτο έγγρα
φου ειδοποιήσεως προς τον "Επαρχον.»' 

(β) Διά τής καταργήσεως τής παραγράφου (ε) και τής αντι
καταστάσεως αυτής διά τής ακολούθου παραγράφου : 

«(ε) νά λάδη ύδωρ έξ οιουδήποτε φρέατος ή έτερου £ρ
γου πλέον του δγκου του καθωρισμένου δυνάμει του 
παρόντος Νόμου άναφορικώς προς τό τοιούτον φρέαρ 
ή έτερον έργον, ή του δγκου δστις ήθελε καθορισθή 
έν αδεία παρασχεθείση δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου ή έν περιπτώσει μή καθορισμού τοΟ 
τοιούτου δγκου πλέον των ευλόγων αύτου, ύπό τάς 
επικρατούσας συνθήκας, αναγκών.». 
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Τρσποποίησις 
τοϋ βασικοΰ 
Νόμου δια 
προσθήκης 
νέου άρθρου. 

3 . Ό δασικός Νόμος τροποποιείται δια της έν αύτώ προσθήκης εις 
τό τέλος αύτου τοΟ κάτωθι νέου άρθρου : 
«ΤΟ άρθρον 88 11. Αί διατάξεις του άρθρου 88 του περί Ποινικής Δικο-
τοϋπερί νομίας Νόμου δέν εφαρμόζονται είς οιανδήποτε ποινικήν 
Μκονο̂ ΐα δίωξιν καθ' οιουδήποτε προσώπου κατηγορουμένου έπι τή 
^όμουδίν* διαπράξει οιουδήποτε άδικηματος επί τή βάσει του πα-
έφαρμόζεται. ρόντος Νόμου.». 

Έτυπώθη έν ι φ ΤυπογραφβΙω τή^ Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


