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·. εκαστον ύδρομετρητήν ό δε ύδρομετρητής θά παραμένη περιουσία 

της Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας». 
3. Ό Κανονισμός 11 τών βασικών Κανονισμών διαγράφεται και 

αντικαθίσταται υπό του ακολούθου Κανονισμού : 
«Κανονισμός 11.—(1) "Οταν οιονδήποτε πρόσωπον δικαιούμενον 

εις προμήθειαν οικιακού ύδατος παραλείπη ή αμελή να πληρώνη 
εν σχέσει προς τοΰτο οιαδήποτε δικαιώματα ατινα καθίστανται 
πληρωτέα ύπ' αύτοΰ βάσει του Κανονισμού 10 (2) και 10 (3) πέραν 
τών 15 ήμερων άπό της ημέρας αποστολής εις αυτό ύπό της Επι
τροπής Ύδατοπρομηθείας σχετικού προς τοΰτο λογαριασμού ή 
ενεργή κατά παράβασιν του μέρους τούτου τών Κανονισμών θα 
είναι νόμιμον δια τήν Έπιτροπήν Ύδατοπρομηθείας νά δίδη οδη
γίας όπως ή τοιαύτη προμήθεια οικιακού ΰδατος εις το τοιούτον 
πρόσωπον διακοπή άνευ ετέρας ειδοποιήσεως μέχρις δτου δλα τα 
δικαιώματα τα αναφερόμενα εν σχέσει προς τούτο καΐ επί πλέον 
ποσόν £1 ως δικαιώματα έπανασυνδέσεως πληρωθούν ή μέχρις 
δτου ή τοιαύτη παράβασις παύση να υφίσταται, αναλόγως τής 
περιπτώσεως. 

(2) "Ολα τα δικαιώματα, αϊ αποζημιώσεις και τά ενοίκια τά 
πληρωτέα δυνάμει του μέρους τούτου τών Κανονισμών θά πληρώ
νωνται εις οιονδήποτε πρόσωπον έξουσιοδοτημένον προς τούτο ύπό 
τής Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας». 

Οί ανωτέρω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έπαρχου Πάφου. 
(Υ.Ε. 757/59.) 

Αριθμός 621 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟ,ΜΟΣ 130 ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος Άργάκι «Κατσοΰνες» 
Ή Επιτροπεία τοΰ 'Αρδευτικού Τμήματος Άργάκι «Κατσοΰνες» εν 

τη 'Επαρχία Λευκωσίας, ενασκούσα τάς δυνάμει του άρθρου 17 του 
περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου (εν τοις εφεξής ανα
φερομένου ώς «ό Νόμος») χορηγουμένας αύτη εξουσίας, ήτοίμασε 
τους ακολούθους Κανονισμούς, οΐτινες, κοττόπιν συμμορφώσεως προς 
τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 18 του Νόμου, δημοσιεύονται έν τη έπι
σήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας συμφώνως προς το άρθρον 19 του 
Νόμου : 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οί περί του 'Αρδευ
τικού Τμήματος Άργάκι «Κατσουνες» Κανονισμοί τοΰ 1971. 

2. Οί περί Αρδεύσεως Κανονισμοί τοΰ Άρδευτικοΰ Τμήματος «Άρ Επίσημος 
γάκι αρ. 1» τοΰ 1967 (έν τοις εφεξής αναφερόμενοι ώς «οί Κανόνι *ΕΦημερίς 
σμοί») θεωρούνται ώς γενόμενοι ύπό τής Επιτροπείας του Άρδευ γα££)ζ
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τικοΰ Τμήματος Άργάκι «Κατσοΰνες» και θά έφαρμόζωνται εις το 16.6.1967. 
Άρδευτικόν Τμήμα Άργάκι «Κατσουνες» τοΰ χωρίου Άργάκι, άναγι
νωσκόμενοι και έρμηνευόμενοι ώς εάν εΐχον άντικατασταθή έν αύ
τοΐς— 

(α) αί λέξεις «Άργάκι άρ. 1», οπουδήποτε αδται απαντώνται 
έν αύτοΐς, δια τών λέξεων «Άργάκι «Κατσοΰνες» »' 

(β) αί λέξεις «τήν 19ην Μαρτίου 1967» (δευτέρα γραμμή) και 
«εντός τής τελευταίας εβδομάδος τοΰ μηνός Φεβρουαρίου» 
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(τρίτη και τετάρτη γραμμαί) έν τω Κανονισμό 3, διά των 
λέξεων «την 9ην Φεβρουαρίου 1971» καΐ «εντός της δευτέρας 
εβδομάδος του μηνός Ιανουαρίου», αντιστοίχως' 

(γ) αϊ λέξεις «τήν 31ην Δεκεμβρίου» (πρώτη γραμμή) έν τη 
παραγράφω (2) του Κανονισμού 4, διά των λέξεων «τήν 
31 η ν Ιουλίου»" 

(δ) το ποσοστόν «2%» (πρώτη γραμμή) έν τη παραγράφω 3 του 
Κανονισμού 4, δια του ποσοστού «1%»' 

(ε) αϊ λέξεις «μη υπερβαίνον £10.000 μιλς» (δευτέρα γραμμή) 
και «μή υπερβαίνουσας το ποσόν των £10.» (έβδομη και 
ογδόη γραμμαί.) έν τω Κανονισμω 5, διά τών λέξεων «μή 
υπερβαίνον £30.000 μίλς» και «μή υπερβαίνουσας το ποσόν 
τών £20.—», αντιστοίχως' 

(στ) αί λέξεις «της 31ης Δεκεμβρίου» (δευτέρα γραμμή) έν τω 
Κανονισμω 6 διά τών λέξεων «της 31ης Ιουλίου»' 

(ζ) αί λέξεις «τής 1ης Ιανουαρίου» (τρίτη γραμμή) έν τω Κα
νονισμω 8, διά τών λέξεων «τής 31ης Ιουλίου»" 

(η) αί λέξεις «Κατά τους μήνας Μάρτιον, Άπρίλιον καί Αΰγου
στον» (πρώτη γραμμή) έν τω Κανονισμω 11, διά τών λέξεων 
«Κατά τόν μήνα Μάρτιον». 

Οί ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό τοΟ Έπαρχου Λευκωσίας 
Καί Κυρήνειας. 

Έγένοντο τή 20ή 'Ιουλίου 1971 
(Υ.Ε. 65/71.) 

'Επίσημος 
Έφημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
16.6.1967. 

'Αριθμός 622 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130 ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμοί του' 'Αρδευτικού Τμήματος Μόρφου «Λεκάνες» 

Ή 'Επιτροπεία του 'Αρδευτικού Τμήματος Μόρφου «Λεκάνες» έν 
τή 'Επαρχία Λευκωσίας, ενασκούσα τάς δυνάμει τοΰ άρθρου 17 του 
περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου (έν τοις εφεξής ανα
φερομένου ώς «ό Νόμος») χορηγουμένας αυτή εξουσίας, ήτοίμασε 
τους ακολούθους Κανονισμούς, οΐτινες, κατόπιν συμμορφώσεως προς 
τάς διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου, δημοσιεύονται έν τή έπι
σήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας συμφώνως προς το άρθρον 19 τοΰ 
Νόμου : 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά αναφέρονται ώς οί τοΰ 'Αρδευτικού 
Τμήματος Μόρφου «Λεκάνες» Κανονισμοί του 1971. 

2. Οί περί 'Αρδεύσεως Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος 
«Άργάκι αρ. 1» του 1967 (έν τοις εφεξής αναφερόμενοι ώς «οί Κανο
νισμοί») θεωρούνται ώς γενόμενοι ύπό τής 'Επιτροπείας τοΰ Αρδευ
τικοί) Τμήματος Μόρφου «Λεκάνες» καί θά έφαρμόζωνται εις το Άρ
δευτικόν Τμήμα Μόρφου «Λεκάνες» του χωρίου Μόρφου, άναγινω
σκόμενοι καί έρμηνευόμενοι ώς εάν εΐχον άντικατασταθή έν αύτοΐς— 

(α) αί λέξεις «Άργάκι αρ. 1», οπουδήποτε αδται απαντώνται 
έν αύτοΐς, διά τών λέξεων «Μόρφου «Λεκάνες» »' 

(β) αί λέξεις «τήν 19ην Μαρτίου 1967» (δευτέρα γραμμή) και 
«εντός τής τελευταίας εβδομάδος του μηνός Φεβρουαρίου» 


