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( γ ) Τα ανωτέρω δικαιώματα θα καταβάλλωνται εις τόν Πρόε-
δρον της Επ ι τροπε ίας Ύδατοπρομηθείας κατά τοιούτον τρόπον και 
χρόνον ώς ηθελεν άποφασισθή ύπό της Ε π ι τ ρ ο π ε ί α ς τη έγκρίσει 
τοΰ Έπαρχου.» 

5. Ό Κανονισμός 11 τών δασικών Κανονισμών δια του παρόντος 
διαγράφεται καί αντικαθίσταται ύπό του ακολούθου Κανονισμού : 

«11. Έ ά ν οιονδήποτε πρόσωπον παράλειψη νά πλήρωση οιαδή
ποτε δικαιώματα δια την προμήθειαν ύδατος δυνάμει τοΰ Κανονι
σμού 10 ή ένεργήση κατά παράβασιν τών Κανονισμών τούτων θά 
είναι νόμιμον διά την Έπιτροπείοη/ Ύδατοπρομηθείας νά διακόπτη 
άνευ ειδοποιήσεως την παροχήν ύδατος προς αυτόν μέχρις δτου 
άπαντα τά οφειλόμενα δικαιώματα ώς και. έπιπρόσθετον ποσόν εκ 
£ 3 διά τήν έπανασύνδεσιν τής ύδατοπρομηθείας καταβληθούν ή ή 
τοιαύτη παράβασις τερματισθή.». 

Οί ανωτέρω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό τοΰ Έ π α ρ χ ο υ 'Αμμοχώ
στου. 

(Υ.Ε. 1298/59.) 

Α ρ ι θ μ ό ς 1016 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130 ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμοί τοΰ Άρδευτικοΰ Τμήματος Καραβά (Παιλαιά Βρύση). 

Ή Επ ι τροπε ία τοΰ 'Αρδευτικού Τμήματος Καραβά (Παλαιά Βρύ
ση) εν τη Ε π α ρ χ ί α Κυρήνειας, ένασκοΰσα τάς δυνάμει τών άρθρων 
17 καί 20 τοΰ περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου (εν τοις 
εφεξής αναφερομένου ώς «ό Νόμος») χορηγούμενος αύτη εξουσίας, 
ήτοίμασε τους ακολούθους Κανονισμούς, οΐτινες κατόπιν συμμορφώ
σεως προς τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 18 τοΰ Νόμου, δημοσιεύονται 
έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας συμφώνως προς το άρθρον 
19 τοΰ Νόμου : 

1. ΟΙ παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οί Τροποποιητικοί Έφημερίς 
Κανονισμοί τοΰ Άρδευτικοΰ Τμήματος Καραβά (Παλαιά Βρύση) τοΰ Κυβερνήσεως. 
1971 καί θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά τών Κανονισμών τοΰ Ά ρ δ ε υ  Π°Ρ*ρτημα 
τικοΰ Τμήματος Καραβά (Παλαιά Βρύση) (έν τοις εφεξής άναψερο 16.6.1933. 
μένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί»), καί οί βασικοί Κανονισμοί καί οί 
παρόντες Κανονισμοί θά άναγινώσκωνται όμοΰ ώς οί Κανονισμοί τοΰ 
Άρδευτ ικοΰ Τμήματος Καραβά (Παλαιά Βρύση) τοΰ 1933 εως 1971. 

2. Οί ακόλουθοι Κανονισμοί προστίθενται εις τους βασικούς Κανο

νισμούς διά τής ένθέσεως τούτων ευθύς μετά τόν Κανονισμόν 10 : 
«11.—(1) "Αμα τη υποβολή αιτήσεως προς τόν "Επαρχον υπο

γεγραμμένης ύπό ουχί όλιγωτέρων τών δύο τρίτων τών 'ιδιοκτητών 
τών αναφερομένων εις τόν κατάλογον αιτούντων δπως διαλυθή το 
Άρδευτ ικόν Τμήμα, ό "Επαρχος θά συγκαλή συνεδρίαν τών 'ιδιο
κτητών προς λήψιν αποφάσεως ώς προς τήν διάλυσίν τοΰ Άρδευτι 
κοΰ Τμήματος. 

(2) Έκαστη συνεδρίασις ούτω συγκληθεΐσα θά γίνεται επί πα
ρουσία τοΰ Έπαρχου , ή δεόντως ύπ' αυτού εξουσιοδοτημένου προ
σώπου, εις δν χρόνον καί τόπον ηθελεν όρισθή, καί εάν κατά τήν 
τοιαύτην συνεδρίασιν ή πλειονότης τών δύο τρ ί των ' τών παρόντων 
ιδιοκτητών ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων οι όποιοι είναι πα
ρόντες αποφασίσουν δπως το Άρδευτ ικόν Τμήμα διαλυθή,, το Ά ρ 
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δευτικόν Τμήμα θά διαλυθη : Νοείται δμως ότι όλα τα δικαιώ
ματα τα οφειλόμενα και μη κληρωθέντα κατά τήν ήμέραν της δια
λύσεως θά ε'ισπράττωνται καΐ θά πληρώνωνται ως εάν το Άρδευ
τικόν Τμήμα δεν εΐχε διαλυθή. 

(3) Αϊ διατάξεις των άρθρων 4, 6, 7, 8 καΐ 9 του Νόμου εν σχέσει 
με τάς δημοσίας συνελεύσεις θά εφαρμόζονται τηρουμένων των 
αναγκαίων αναλογιών, εις συνέλευσιν συγκληθεΐσαν δυνάμει τών 
προνοιών του Κανονισμού τούτου. 

(4) Οιαδήποτε χρήματα ευρισκόμενα εις χείρας της Επιτροπείας 
ή του Ταμίου κατά τόν χρόνον της διαλύσεως τοΟ 'Αρδευτικού Τμή
ματος και οιαδήποτε χρήματα ατινα θά είσπραχθώσι μεταγενε
στέρως άπό δικαιώματα οφειλόμενα και μη πληρωθέντα κατά τόν 
χρόνον της τοιαύτης διαλύσεως θά πληρώνωνται εις τόν Έπαρχον 
και θά έγγράφωνται ε'ις τά βιβλία του Έπαρχου εις πίστιν του 
χωρίου Καραβάς και θά διατίθενται ύπό του Έπαρχου δι', οιονδή
ποτε σκοπόν δημοσίας ωφελείας εις το χωρίον Καραβάς ώς ήθελεν 
έγκριθή υπ' αύτου.». 

Οί ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό τοΰ 'Αναπληρωτού Έπαρ
χου Κυρήνειας. 

(Υ.Ε. 942/59.) 

Έτυπώθη έν τω Τυπογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


