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διατίθεται προς έτπθεώρησιν ύττό παντός ενδιαφερομένου κατά τάς εργα
σίμους ώρας είς το Γραφεΐον τοΰ Έπαρχου εν Άμμοχώστφ. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 

1. Χοιροστάσιον ή βουστάσιον. 

2. Όρνιθοτροφεΐον η μάνδρα προβάτων η αιγών, έκτος έάν πρόκειται 
περί βοηθητικής οικοδομής διά στέγασιν τοιούτων πτηνών ή ζώων απο
κλειστικώς δια την χρήσιν τής οικογενείας τοΰ ιδιοκτήτου. 

Εξεδόθη τή 29η Απριλίου 1971. 
(Υ.Ε. 199/62/2.) 

'Αριθμός 336 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ ( Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 21 ΤΟΥ 1961) 

Κανονισμοί γενόμενοι υπό τοΰ Συμβουλίου Βελτιώσεως Μονιάτη. 

Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Μονιάτη ένασκοΰν τάς εξουσίας τάς χορη
γουμένας είς αυτό δυνάμει τοΰ "Αρθρου 24 τοΰ περί Χωρίων (Διοίκησις 
και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, εκδίδει διά τοΰ παρόντος τους ακο
λούθους Κανονισμούς : 

1. Οί Κανονισμοί ούτοι θά άναφέρωνται ώς οι περί Χωρίων (Διοίκη "Επίσημος 
σις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Μονιάτη τοΰ 1971 *ΕφΐμεΡι<; 
και θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά τών περί Χωρίων (Διοίκησις και τοΙτον^

ΐμσ 

Βελτίωσις) Κανονισμών Μονιάτη 1953 έως 1970 (έν τοΐς εφεξής κάλου 418/1953 
μένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί») και οι βασικοί Κανονισμοί και οι 467/1963 
παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται όμοΰ ώς οί περί Χωρίων (Διοί 19/1967 
κησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί Μονιάτη 1953 εως 1971. n i l970 

2. Ό Κανονισμός υπ ' αρ. 117 (1) ( γ ) τών βασικών Κανονισμών 
διά τοΰ παρόντος διαγράφεται και αντικαθίσταται υπό τοΰ ακολούθου 
νέου Κανονισμοΰ : 

«(γ ) Διά τον Γεωργικόν Σταθμόν Σα ϊ ττά : 
(α) Το ποσόν τών 500 μίλς κατά διμηνίαν διά τους πρώτους 20 

τόννους ύδατος, καταναλωθέντας ή μη. 
(β) Δι' έκαστον τόννον ύδατος καταναλισκόμενον κατά διμηνίαν 

καθ' υπέρβασιν τών 20 τόννων το ποσόν τών 75 μίλς». 

Οί ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό τοΰ Ύπουργοΰ Εσωτερικών. 
(Υ.Ε. 320/59.) 

'Αριθμός 337 
ΟΙ Π Ε Ρ Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ. Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ ΝΟΜΟΙ 

ΤΟΥ 1961 Ε Ω Σ 1969 
(58 ΤΟΥ 1961, 4 ΤΟΥ 1963, 21 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 60 ΤΟΥ 1969) 

Δ ι ά τ α γ μ α δυνάμει του άρθρου 8 ( ι ) . 

Ε π ε ι δ ή ώς αναφέρεται έ'ν τω Διατάγματ ι τω δημοσιευθέντι ύπ ' άρ. 
γνωστοποιήσεως 899 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφη
μερίδος της Δημοκρατίας της 6ης Νοεμβρίου 1970 ( έ ν τοις εφεξής 
άναφερομένω ώς «το Διάταγμα») το Ύπουργικόν Συμβούλιον έχει 
ίκανοποιηθή δτι διά τής εκ τοΰ φόρου εισοδήματος άπαλλοτ/ής του 


