
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΊΉΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 531 της 20ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1966 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί 'Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Άρ. 2) Νόμος του 1966, εκδίδεται 

διά δημοσιεύσεως είς τήν επίσημο ν εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 59 του 1966 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΝ 
*Η Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : " · · 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί 'Αστυνομίας (Τρο 2uv«wuK<k 

ποποιητικός) ('Αρ. 2) Νόμος του 1966 και θά άναγΐ.νώσκηται όμοΰ «ίτλος. 
μετά του περί 'Αστυνομίας Νόμου (έν τοΐς εφεξής αναφερομένου <δς^ti*;«|*b ·: 

«6.βασικός Νόμος»). ,. ..V. ..;... \ .1ίΗο&.*9β© 
2ίτρίΗ9δ4 
29τό019β6. 

2. Τό άρθρον 47 του δασικού Νόμου διά του παρόντος τροποιΐοί ΤροπβτκρίψΜς 
εΐται διά της έν αύτω ένθέσεως ευθύς μετά τό εδάφιον (3), των τ&ο όρθρου 
ακολούθων εδαφίων και της έπαναριθμήσεως των εδαφίων (4) και ^ σ
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(5) ώς εδαφίων (9) και (10) αντιστοίχως : νόμου. 
«(4) Πάς προμηθευτής ϋδατος υποχρεούται δπώς τη αιτήσει της 

Υπηρεσίας τοποθέτηση ύδροστόμια πυροσβέσεως έπί του υδρευ
τικού αυτού συστήματος ε'ις τοιαύτα σημεία ώς ήθελεν ορίσει ή 
Υπηρεσία και νά συντηρη και άπό καιρού είς καιρόν άνανεώνη 
ταύτα. 

(5) Ή αξία των ύδροστομίων και τά έξοδα εγκαταστάσεως, 
συντηρήσεως και ανανεώσεως τούτων θά καταβάλλωνται ύπό της 
υπηρεσίας. 

(6) Πάς προμηθευτής ύδατος υποχρεούται δπως δίδη έγγραφον 
είδοποίησιν προς τήν ύπηρεσίαν περί της προθέσεως του νά έγκα
ταστήση νέον δίκτυον ύδατοπρομηθείας ή νά έπεκτείνη ύφιστάμε
νον τοιούτο έπισυνάπτων τό σχέδιον τής τοιαύτης εγκαταστάσεως 
ή επεκτάσεως. 

(7) Ή Υπηρεσία δύναται νά κάτασκευάζη φρεάτια ύδροστομί
ων έπί τοΰ υδρευτικού συστήματος και νά τοποθετή δείκτας προς 
εϋκολον έπισήμανσιν τούτων. '; 

(8) Πάς δστις επεμβαίνει έπί οιουδήποτε φρεατίου, δείκτου ή 
ύδροστομίου πυροσβέσεως ή καθ' οιονδήποτε τρόπον εμποδίζει τήν 
έλευθέραν χρήσιν αυτών εΐναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται 
είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβάίνουσαν τάς εκατόν λίρας ή είς 
φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τό £ν έτος, ή είς άμφοτέ
ρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως και τής χρηματικής τοιαύτης.». 
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