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θα άναγινώσκωται όμου ώς οι Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήμα
τος Κυράς του 1934 έως 1971. 

2. Ό Κανονισμός 5 των βασικών Κανονισμών τροποποιείται δια 
της έξ αύτοΟ διαγραφής τών λέξεων «το ποσόν τών £0.500' μίλς» 
(δευτέρα γραμμή) και της αντικαταστάσεως των δια τών λέξεων 
«το ποσόν τών £1.000 μίλς». 

Έγένετο τη 14η 'Ιουνίου 1971 
(Υ.Ε. 624/59.) 

'Αριθμός 448 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130 ΤΟΥ 1968) 

ΈφημερΙς 
Κυβερνήσεως : 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
11.11.1932. 

6.1.1939 
6.2.1952 

"Επίσημος 
Έφημερ Ις 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
16.2.1962 
13.5.1968. 

Κανονισμοί τοϋ 'Αρδευτικού Τμήματος Άργακίου 

Ή Επιτροπεία του 'Αρδευτικού Τμήματος Άργακίου εν τη 'Επαρ
χία Λευκωσίας, ενασκούσα τάς δυνάμει τών άρθρων 17 και 20 του 
περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου (εν τοις εφεξής ανα
φερομένου ώς ό «Νόμος») χορηγουμένας αύτη εξουσίας ήτοίμασε 
τους ακολούθους Κανονισμούς, οϊτινες, κατόπιν συμμορφώσεως προς 
τάς διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου, δημοσιεύονται έν τη έπι
σήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας συμφώνως προς το άρθρον 19 του* 
Νόμου. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι Τροποποιητικοί 
Κανονισμοί τοϋ 'Αρδευτικού Τμήματος Άργακίου του 1971 και θά 
άναγινώσκωνται όμοΟ μετά τών Κανονισμών του Αρδευτικού; Τμή
ματος Άργακίου 1932—1968 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «οι 
βασικοί Κανονισμοί») και οί βασικοί Κανονισμοί και οι παρόντες 
Κανονισμοί θά άναγινώσκωνται όμου ώς οί Κανονισμοί του Αρδευ
τικού Τμήματος Άργακίου του 1932 εως 1971. 

2. Ό Κανονισμός 5 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται διά 
της έξ αυτού διαγραφής τών λέξεων «το ποσόν τών πέντε σελινιών» 
(δευτέρα γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων 
«το ποσόν πέντε λιρών». 

Έγένετο τη Ί4η 'Ιουνίου 1971 
(Υ.Ε. 770/59.) 

Αριθμός 449 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ (ΟΙΚΙΑΚΟΙ 

ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 349) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό τής Επιτροπείας Ύδατοπρο μη θείας 
του χωρίου Βαθύλακας δυνάμει του άρθρου 30. 

Ή Επιτροπεία Ύδατοπρο μη θείας τοϋ χωρίου Βαθύλακας, ενασκού
σα τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας είς αυτήν δυνάμει του άρθρου 


