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νάμει του άρθρου 19 του περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νό
μου, Κεφ. 342, ώς οδτος έτροποποιήθη δια του Νόμου 130/68, δια του 
παρόντος εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι Κανονισμοί ούτοι δύνανται να αναφέρονται ώς οι περί 'Αρ
δεύσεως Κανονισμοί τοΰ 'Αρδευτικού Τμήματος Κάτω και Πάνω Ζώ
διας «Κόννος». 

2. Οι περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Κανονισμοί του Αρ
δευτικού Τμήματος «Άργάκι Άρ. 1» τοΰ 1967 οί δημοσιευθέντες εις 
το Τρίτον Παράρτημα της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας 
της 16ης 'Ιουνίου 1967, ύπ' άρ. γνωστοποιήσεως 496— 

(α) θεωρούνται ώς Κανονισμοί θεσπισθέντες ύπό της Επιτρο
πείας του 'Αρδευτικού Τμήματος τών χωρίων Κάτω και Πάνω 
Ζώδιας «Κόννος»' 

(β) θά έφαρμόζωνται εις τά χωρία Κάτω και Πάνω Ζώδια : 
Νοείται δτι αϊ λέξεις «Άργάκι» και «Άργάκι Άρ. 1», 

οπουδήποτε αύται απαντώνται, θά αντικαθίστανται δια τών 
λέξεων «Κάτω και Πάνω Ζώδια» και «Κάτω και Πάνω Ζώδια 
«Κόννος», αντιστοίχως. 

(γ) αί ήμερομηνίαι αϊ άναφερόμεναι εις τήν παράγραφον 3 δέον 
δπως άντικατασταθοΰν διά τών ημερομηνιών «18ην Ίοα/ουα
ρίου 1971» και «πρώτης εβδομάδος τοΰ μηνός Δεκεμβρίου» 
αντιστοίχως' 

(δ) οί αριθμοί καί αί ήμερομηνίαι αί άναφερόμεναι εις τάς πα
ραγράφους 4 (2), 4 (3), 6, 7, 8, 11 καί 14 (1) δέον δπως 
αντικατασταθούν διά τών αριθμών καί ημερομηνιών «31 ην 
Αυγούστου», «1%», «31ης Αυγούστου», «1ης Μαρτίου», 
«30ής Σεπτεμβρίου», «Μάρτιον» καί «1ης Μαρτίου», αντι
στοίχως' καί 

(ε) το δικαίωμα δπερ αναφέρεται εις τήν παράγραφον 5 δέον 
δπως άντικατασταθή διά του αριθμού £30 καί £25, αντι
στοίχως. 

(Υ.Ε. 44/71.) 

Αριθμός 163 
Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 259 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 81 ΤΟΥ 1963) 

Έξουσιοδότησις δυνάμει της επιφυλάξεως έν τω άρθρω 10 

Ό "Επαρχος Αμμοχώστου ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου-
μένας εις αυτόν δυνάμει της έν τω άρθρω 10 του περί Δημοσίας 
Υγείας (Χωρίων) Νόμου διαλαμβανομένης επιφυλάξεως, διά τοΰ 
παρόντος παρέχει εις τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας Γαστριών 
(Επαρχία Αμμοχώστου) τήν άκόλουθον έξουσιοδότησιν : 

1. Ή Χωριτική 'Επιτροπή Υγείας Γαστριών (Επαρχία Αμμοχώ
στου) (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «Χωριτική 'Επιτροπή Υγεί
ας») θά είναι ελευθέρα νά συνάψη δάνειον παρά της Συνεργατικής 
Πιστωτικής Εταιρείας Γαστριών (έν τοις εφεξής αναφερομένης ώς 
«ό δανειστής») το ποσόν τών διακοσίων πεντήκοντα λιρών (£250) 
μετά τόκου ουχί πέραν τών επτά τοις έκοπόν (7%)· ετησίως ύπό 
τους ακολούθους δρους, ήτοι : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά είναι πληρωτέον ύπό τής Χω
ριτικής 'Επιτροπής Υγείας προς τον δανειστήν ε'ις τέσσα


