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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύττ* Άρ. 934 της 28ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1972 

ΝΟΜΟΘΕΣΒΑ 

Ό περί 'Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1972 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος . 

'Αριθμός 24 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ Π Ε Ρ Ι ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1971. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί 'Αποχετευτικών Συνοπτικός 
Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1972 και θα άναγινώσκηται τίτλος, 
όμου μετά του περί 'Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου του 1971 ΐτοϋΐ97ΐ. 
(εν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος»), και ό βασικός 
νόμος και δ παρών Νόμος θα αναφέρονται όμου ώς οί περί 'Απο

χετευτικών Συστημάτων Νόμοι του 1971 και 1972. 

2 . Το εδάφιον (2) του άρθρου 12 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίησις 
δια τής εξ αύτου δ ιαγραφής τής παραγράφου ( δ ) , τής υφισταμένης τοΰ εδαφίου 
παραγράφου (ε) άναριθμουμένης ώς παραγράφου (δ ) . <2) τ ο° 

τοΰ βασικού 
νόμου. 

3 . Τό άρθρον 14 του βασικού νόμου τροποποιείται δια τής εις το Τροποποίησις 
τέλος αύτου προσθήκης τής ακολούθου νέας παραγράφου : τοΰ άρθρου 14 

, ο \ / ο / · ο » > > τοϋ δασικού 
«(δ) συναπτή οιανδήποτε συμβασιν, σχεσιν εχουσαν προς τήν ενα. νόμ0υ. 

σκησιν τών δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων 
αύτοΰ.». 

4 . Ό βασικός νόμος τροποποιείται δια τής έν αύτω ένθέσεως, ευθύς Τροποποίησις 
μετά τό άρθρον 14, του ακολούθου νέου άρθρου : τοΰβασικοΰ 

νόμου δια 
«Έξουσίαι 14Α.—(1) Τό Συμβούλιον δύναται, τη εγκρισει του τήςέναΰτω 
τοΰΣυμδου 'Υπουργικού Συμβουλίου, νά έξουσιοδοτή ε γ γ ρ ά φ ω ς οίον ένθέσεως 
λίου δι 'έκχώ^^ή.π ο τ ε ν 0 μ Ι Κ Ο ν πρόσωπον, αρχήν ή όργανισμόν έν τη Δήμο νέου άρθρου 
καΓένάσκησιν κρατία δπως ένασκή τ ά ς δια του παρόντος Νόμου, ή διά 
εξουσιών έκ Κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει του παρόντος Νόμου, 
χωρηθεισών χορηγουμένας αύτω εξουσίας ή μέρος αυτών εκ μέρους 
εις αυτό. τ ο υ · Συμβουλίου, υπό τοιούτους δρους, εξαιρέσεις και επι

φυλάξεις ώς τό Συμβούλιον τή έγκρίσει του Υπουργ ικού 
Συμβουλίου, ήθελεν έν τή τοιαύτη εξουσιοδοτήσει καθο
ρίσει. 

(439) 
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Τροποττοίησις 
τοϋ άρθρου 30 
τοΰ βασικοΟ 
νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 34 
τοΰ, βασικού 
νόμου. 

' Ι σχύς τοΰ 
Νόμου. 

(2) Άπό της ημερομηνίας οιασδήποτε εξουσιοδοτήσεως 
γενομένης δυνάμει τοϋ εδαφίου (1) ή, εάν τοιαύτη είναι 
ή περίπτωσις, της ημερομηνίας της καθοριζομένης έν τη 
εξουσιοδοτήσει, το ούτω έξουσιοδοτηθέν νομικόν πρόσω
πον, αρχή ή οργανισμός κέκτηται έξουσίαν ένασκήσεως 
των έκχωρηθεισών εξουσιών. 

(3) Το Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν όπως, τη έγκρί
σει του Υπουργικού Συμβουλίου, ένασκή εκ μέρους οιου
δήποτε νομικού προσώπου, αρχής ή οργανισμού οιασδή
ποτε εξουσίας χορηγούμενος αύτώ, δυνάμει νομοθετικής 
διατάξεως, καΐ εγγράφως εκχωρούμενος εις το Συμβού
λιον, ύπό τοιούτους δρους, εξαιρέσεις και επιφυλάξεις ώς 
καθορίζεται έν τή τοιαύτη εκχωρήσει.». 

5. Το άρθρον 30 του δασικού νόμου τροποποιείται διά της εις το 
τέλος αύτου προσθήκης τοΰ ακολούθου νέου εδαφίου : 

«(3) Τή αιτήσει του Συμβουλίου το Ύπουργικόν Συμβούλιον 
δύναται, διά Διατάγματος δημοσιευομένου έν τή έπισήμω έφημε-
ρίδι τής Δημοκρατίας, νά διάταξη την άναζήτησιν και εϊσπραξιν 
τών τελών τών επιβαλλομένων δυνάμει τών παραγράφων (β) και 
(δ) τοΰ εδαφίου (1) τοΰ παρόντος άρθρου ύπό του Τμήματος Έσω. 
τερικών Προσόδων τής Δημοκρατίας" έν τοιαύτη περιπτώσει τά 
τοιαύτα τέλη θά είσπράττωνται ύπό του Τμήματος Εσωτερικών 
Προσόδων ώς εάν επρόκειτο περί φόρων εισπρακτέων δυνάμει τών 
διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε έν Ισχύϊ Νόμου άφορώντος εις την 
εΐσπραξιν και άναζήτησιν φόρων καί, μετά την άφαίρεσιν τών εξό
δων εισπράξεως, θά καταβάλλωνται εις το Ταμεΐον του Συμβου
λίου.». 

6. Το άρθρον 34 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται διά τής δια
γραφής του εδαφίου (3) καί τής αντικαταστάσεως αύτου1 διά τοΰ 
ακολούθου εδαφίου : 

«(3) Πας δστις παραβαίνει οιανδήποτε τών διατάξεων τοΰ πα
ρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλά
κισίν μέχρις εξ μηνών ή εις χρηματική ν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν 
τάς διακοσίας λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως 
καί τής χρηματικής τοιαύτης.». 

7. Ή ισχύς τοΰ παρόντος Νόμου άρχεται από τής 8ης 'Ιανουαρίου 
1971. 


