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441 Ν. 25/72 

Ό περί Ύδατοπρομηθείας Δημοτικών και "Αλλων Περιοχών (Τροποποιη
τικός) Νόμος του 1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τώ "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος . 

'Αριθμός 25 τοΰ 1972 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ Π Ε Ρ Ι ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ως ό περί Ύδατοπρομηθείας Συνοπτικός 
Δημοτικών και "Αλλων Περιοχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1972 τίτλος, 
και θά άναγινώσκηται όμοΰ μετά του περί Ύδατοπρομηθείας Δημο
τικών και "Αλλων Περιοχών Νόμου (εν το ΐς εφεξής αναφερομένου ώς Κ ε φ 350 
«ό βασικός νόμος»). 

. Ό βασικός νόμος τροποποιείται δια τής έν αύτώ ένθέσεως, ευθύς Τροποποίηση 
χ το άρθρον 13, του ακολούθου νέου άρθρου : τοΰδασικοΰ 

13Α.— (1) Πάν Συμβούλιον δύναται, τή έγκρίσει του1 έναύτώΐατης 

Υπουργικού Συμβουλίου, να έξουσιοδοτή ε γ γ ρ ά φ ω ς οίον ένθέσεως 
δήποτε νομικόν πρόσωπον, αρχήν ή όργανισμόν έν τή Δήμο. νέου άρθρου 
κρατία δπως ένασκή τάς διά του παρόντος Νόμου, ή δια Α* 
Κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, 
χορηγουμένας αύτώ εξουσίας ή μέρος αυτών εκ μέρους 
τοΰ Συμβουλίου,· υπό τοιούτους δρους, εξαιρέσεις και επι
φυλάξεις ώς το Συμβούλιον, τή έγκρίσει τοΰ Υπουργικού 
Συμβουλίου, ήθελεν έν τή τοιαύτη εξουσιοδοτήσει καθο
ρίσει. 

(2) 'Από τής ημερομηνίας οιασδήποτε εξουσιοδοτήσεως 
γενομένης δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) ή, έάν τοιαύτη είναι ή 
περίπτωσις, άπό τής ημερομηνίας τής καθοριζομένης έν τή 
εξουσιοδοτήσει, το οΰτω έξουσιοδοτηθέν νομικόν πρόσωπον, 
αρχή ή οργανισμός κέκτηται έΕ,ουσίαν ένασκήσεως τών έκ
χωρηθεισών εξουσιών. 

(3) Πάν Συμβούλιον κέκτηται έδ,ουσίαν δπως, τή έγκρί . 
σει τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου, ένασκή έκ μέρους οιου
δήποτε νομικού προσώπου, αρχής ή οργανισμού οιασδή
ποτε εξουσίας χορηγουμένας αύτώ, δυνάμει νομοθετικής 
διατάξεως, και ε γ γ ρ ά φ ω ς έκχωρουμένας εις το Συμβού
λιον, ύπό τοιούτους δρους, εξαιρέσεις και επιφυλάξεις ώς 
καθορίζονται έν τή τοιαύτη εκχωρήσει.». 

3 . Ή Ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται άπό τής 8ης ' Ιανουαρίου «ίσχύςτοϋ 
1971. Νόμου. 

2. 
μετά 
«Έξουσίαι 
Συμδουλίου 
δι" έκχώρησιν 
εξουσιών και 
ένάσκησιν 
εξουσιών έκ-
χωρηθεισών 
εις αυτό. 


