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Ό περί Κυβερνητικών Υδατικών "Εργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 51 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς δ περί Κυβερνητικών Ύδα Συνοπτικός 
τικών "Εργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1972 και θα άναγινώ τίτλος, 
σκηται όμου μετά του περί Κυβερνητικών 'Υδατικών "Εργων Νόμου Κε^· 3·5*'968 
(έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «δ βασικός νόμος»). 

2. Το άρθρον 4 του βασικού νόμου (ώς τοΰτο εκτίθεται έν τω περί Τροποποίησις 
Κυβερνητικών Υδατικών "Εργων (Τροποποιητικώ) Νόμω του 1968) ™o άρθρου 4 
τροποποιείται δια τής έν αύτώ ένθέσεως είς την παράγραφον (ε) τ°υ&ασικου 

αυτού (πρώτη γραμμή) των λέξεων «δια Κανονισμών» μετά τάς λέξεις ΐ29°τοΰ 1968. 
«νά καθορίζη». 

3 . Το άρθρον 24 του βασικού νόμου (ώς τούτο εκτίθεται έν τω Τροποποίηση 
περί Κυβερνητικών 'Υδατικών "Εργων (Τροποποιητικώ) Νόμω του too άρθρου 24 
mrnt - c < ~ , , , , , χ , >Γ»« ι <

ι i t ' τοΰ βασικοΟ 
1968) τροποποιείται δια της εν αυτω ενθεσεως, ευθύς μετά το έδα νό 
φιον (2), του ακολούθου νέου εδαφίου ώς εδαφίου (3), τών ύφιστα ΐ29τάοΐ968. 
μένων εδαφίων (3) και (4) άναριθμουμένων ώς εδαφίων (4) και (5), 
αντιστοίχως : 

«(3) —(α) Όσάκις, δυνάμει τής παραγράφου (ε) του άρθρου 4 
ή του εδαφίου (2) τοΰ παρόντος άρθρου, καθορίζωνται δικαιώματα, 
τέλη ή οιαδήποτε άλλα χρηματικά ανταλλάγματα διά ή έν σχέσει 
προς ύδωρ οιουδήποτε υδατικού έργου, το άνώτατον ποσόν τών 
τοιούτων δικαιωμάτων, τελών ή άλλων χρηματικών ανταλλαγμάτων 
θά είναι τοσούτον ώστε ταύτα νά μή ύπερβαίνωσι τά τεσσαρά
κοντα τοις εκατόν τού μέσου σταθμικού δρου τοΰ κόστους τοΰ 
ύδατος κατά κυβικόν μέτρον : 

Νοείται δτι εις είδικάς περιπτώσεις, λαμβανομένων υπ' όψιν τής 
υψηλής δαπάνης οιουδήποτε υδατικού έργου ή τών οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών τών έπικρατουσών είς την περιοχήν έ'νθα 
ευρίσκεται οιονδήποτε ύδατικόν έργον, ήτοι τής οικονομικής κατα
στάσεως τών κατοίκων, τών ειδών καλλιέργειας, τής γονιμότητος 
το0 εδάφους, τής μεθόδου αρδεύσεως και άλλων συναφών και παρο
μοίων στοιχείων, το προαναφερθέν ποσοστόν τών τεσσαράκοντα τοΐς 
έκοπόν δύναται νά αύξήθή μέχρις έξήκοντά πέντε τοις εκατόν. 
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(Ρ) Δια τους σκοπούς της παραγράφου (α) τοΰ παρόντος εδα
φίου ό μέσος σταθμικός δρος του κόστους του ύδατος κατά κυβι
κόν μέτρον είναι το ποσόν το όποιον προκύπτει δταν το άθροισμα 
τών ετησίων δαπανών πάντων των εκάστοτε υφισταμένων υδατικών 
έργων υπολογιζόμενων βάσει τών στοιχείων τών αναφερομένων 
εις τάς επιφυλάξεις (i), (ii) και (iii) της παραγράφου (α) τοΰ 
εδαφίου (2) διαιρεθη δια της ολικής προς άρδευσιν ποσότητος τοΰ 
ύδατος πάντων ο μου τών ώς εϊρηται υδατικών έργων. 

(γ) Έ ν τω παρόντι έδαφίω «ύδατικόν έργον» σημαίνει πάν ύδα
τικόν έργον δια ή σχετιζόμενον προς ύδατοφράκτην κατασκευα. 
σθέντα ή κατασκευασθησόμενον δια σκοπούς, μεταξύ άλλων, προ
μηθείας ύδατος προς άρδευσιν.». 

4. Το άρθρον 24Α του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εις τό 
τέλος αυτόθι προσθήκης της ακολούθου επιφυλάξεως : 

«Νοείται δτι— 
(i) αϊ διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται εις 

Κανονισμούς αφορώντας είς δικαιώματα, τέλη ή άλλα χρη
ματικά ανταλλάγματα καθοριζόμενα δυνάμει της παρα
γράφου (α) του εδαφίου (2), η συμφώνως προς τό εδάφιον 
(3), του άρθρου 24, ή διά τους σκοπούς τους αναφερο
μένους έν τω άρθρω 4' 

(ii) οσάκις οι Κανονισμοί, έν τω συνόλω των, άφορώσιν απο
κλειστικώς εις τά έν τη επιφυλάξει (i) αναφερόμενα δι
καιώματα, τέλη η ανταλλάγματα, ούτοι δέν κατατίθενται 
είς την Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων άλλα δημοσιεύονται 
έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται 
έν ίσχύϊ άπό της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως αυτών, 
η, εάν τοιοτύτη είναι ή περίπτωσις, άπό της έν αύτοΐς καθο
ριζομένης ημερομηνίας.». 

Τροποποίη
οις τοΟ 
άρθρου 24Α 
τοΰ δασικοί) 
νόμου. 


