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Έφημερίς 
Κυβερνήσεως. 

Παράρτημα 
Τρίτον : 
30.10.1936 

3. 2.1939. 

'Αριθμός 463 

Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130 ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμοί του Άρδευτικοΰ Τμήματος Πραστειου (Μόρφου). 

Ή Επιτροπεία τοΰ 'Αρδευτικού Τμήματος Πραστειου (Μόρφου) εν 
τη 'Επαρχία Λευκωσίας, ενασκούσα τάς δυνάμει των άρθρων 17 και 
20 τοΰ περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου (εν τοΐς εφε
ξής αναφερομένου ως «ό Νόμος») χορηγουμένας αυτή εξουσίας, ήτοί. 
μασε τους ακολούθους Kon/ονισμούς, οΐτινες, κατόπιν συμμορφώσεως 
προς τάς διατάξεις του άρθρου 18 τοΰ Νόμου, δημοσιεύονται έν τή 
έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας συμφώνως προς το άρθρον 19 
τοΰ Νόμου. 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι Τροποποιητικοί 
Κανονισμοί τοΰ Άρδευτικοΰ Τμήματος ΠραστειοΟ (Μόρφου) του 
1971 και θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά τών Κανονισμών τοΰ Άρδευ
τικοΰ Τμήματος Πραστειου (Μόρφου) 1936—1939 (εν τοΐς εφεξής 
αναφερομένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί») και οί βασικοί Κανονι
σμό! και οί παρόντες Κανονισμοί θά άναγινώσκωνται όμοΰ ώς οί 
Κανονισμοί τοΰ Άρδευτικοΰ Τμήματος Πραστειου (Μόρφου) του 
1936 έως 1971. 

2. Ό Κανονισμός 5 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται διά 
τής εξ αύτοΰ διαγραφής τών λέξεων «το ποσόν τών πέντε σελινιών» 
(δευτέρα γραμμή), και τής αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων 
«το ποσόν τών πέντε λιρών.». 

Έγένοντο τή 14η 'Ιουνίου 1971. 
(Υ.Ε. 1017/59.) 

Επίσημος 
Έφημερίς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
16.6.1967. 

'Αριθμός 464 

Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130 ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμοί τοΰ 'Αρδευτικού Τμήματος Καπούτι «Παλλοΰρες». 

Ή Επιτροπεία τοΰ 'Αρδευτικού Τμήματος Καπούτι «Παλλοΰρες» 
έν τή 'Επαρχία Λευκωσίας, ενασκούσα τάς δυνάμει τοΰ άρθρου 17 
τοΰ περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου (έν τοΐς εφεξής 
αναφερομένου ώς «ό Νόμος») χορηγουμένας αύτη εξουσίας, ήτοίμασε 
τους ακολούθους Κανονισμούς, οΐτινες κατόπιν συμμορφώσεως προς 
τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 18 τοΰ Νόμου, δημοσιεύονται έν τή έπι
σήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας συμφώνως προς το άρθρον 19 τοΰ 
Νόμου. 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οί τοΰ Άρδευτικοΰ 
Τμήματος Καπούτι «Παλλοΰρες» Κανονισμοί τοΰ; 1971. 

2. Οί περί Αρδεύσεως Κανονισμοί τοΰ Άρδευτικοΰ Τμήματος «Άρ
γάκι αρ. 1» τοΰ 1967 (έν τοΐς εφεξής αναφερόμενοι ώς «οί Κανονι
σμοί») θεωρούνται ώς γενόμενοι ύπό τής 'Επιτροπείας τοΰ Άρδευ


