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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» 
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(τρίτη και τετάρτη γράμμα!) εν τω Κανονισμώ 3 διά των 
λέξεων «την 3ην Νοεμβρίου 1970» καΐ «εντός της προ'ηης 
εβδομάδος του μηνός 'Οκτωβρίου» αντιστοίχως' 

(γ) αϊ λέξεις «την 31 ην Δεκεμβρίου» (πρώτη γραμμή) εν τη 
παραγράφω (2) του Κανονισμού 4 διά των λέξεων «την 31 η ν 
Ιουλίου»* 

(δ)αϊ λέξεις «μη υπερβαίνον £10.CC0 μίλς» (δευτέρα γραμμή) 
και «μη υπερβαίνουσας το ποσόν των £10» (εβδόμη και 
ογδόη γράμμα!) έν τω Κανονισμώ 5 διά τών λέξεων «μή 
υπερβαίνον £30.000 μ!λς» κα! «μή υπερβαίνουσας το ποσόν 
τών £20» αντιστοίχως' 

(ε) α! λέξεις «της 31ης Δεκεμβρίου» (δευτέρα γραμμή) έν τω 
Κανονισμώ 6 διά τών λέξεων «της 31ης Ιουλίου»' 

(στ) αι λέξεις «της 1ης Ιανουαρίου» (τρίτη γραμμή) έν τω Κανο
νισμώ 8 διά τών λέξεων «της 31ης Ιουλίου»' 

(ζ) α! λέξεις «Κατά τους μήνας Μάρτιον, 'Απρίλιον κα! Auycu
στον» (πρώτη γραμμή) έν τω Κανονισμώ 11 διά τών λέξεων 
«Κατά τον μήνα Μάρτιο ν». 

Οι ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό τοΟ Έπαρχου Λευκωσίας 
κα! Κυρήνειας. 

Έγένετο τή 20η 'Ιουλίου 1971 
(Υ.Ε. 121/70.) 

'Αριθμός 623 
Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 
6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) 

Γνωστοποίησις δυνάμει τοΰ άρθρου 14 (1). 

Το Συμβούλιον Βελτιώσεως 'Αγ. Σεργίου, της 'Επαρχίας 'Αμμοχώ
στου, ώς 'Αρμοδία 'Αρχή διά τήν περιοχήν βελτιώσεως 'Ay. Σεργίου, 
δυνάμει της δευτέρας επιφυλάξεως της παραγράφου (β) του εδαφίου 
(2) του άρθρου 3 τοΟ περί Ρυθμίσεως Όδών κα! Οικοδομών Νόμου, 
ενασκούν τάς ύπό του εδαφίου (1) του άρθρου 14 του ρηθέντος Νόμου 
χορηγουμένας αύτώ εξουσίας, τή έγκρίσει του ΎπουργικοΟ Συμ
βουλίου, καθορίζει τήν περιοχήν τήν περιγραφομένην έν τω Πρώτω 
Πίνακι της παρούσης Γνωστοποιήσεως κα! περιλαμβανομένη ν εντός 
τών ορίων της προαναφερθείσης περιοχής βελτιώσεως ώς ζώνην εντός 
της όποιας ή άνέγερσις οιωνδήποτε οικοδομών διά τά ε'ιδικά επαγ
γέλματα κα! βιομηχανίας αίτινες καθορίζονται έν τω Δευτέρω Πίνακι 
τής παρούσης Γνωστοποιήσεως δεν επιτρέπεται : 

Νοείται δτι ή αρμοδία 'Αρχή δύναται νά χορήγηση αδειαν διά 
προσθήκην ή μετατροπήν εις ύφισταμένην μή σύμφωνον προς τάς 
διατάξεις τής παρούσης Γνωστοποιήσεως οίκοδομήν, ήτοι εις οίκο
δομήν ή οποία υφίσταται κατά τήν ήμέραν τής δημοσιεύσεως τής 
παρούσης Γνωστοποιήσεως έν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρα
τίας, ή οποία προ της τοιαύτης ημερομηνίας έχρησιμοποιεΐτο διά 
σκοπόν μή σύμφωνον προς τάς διατάξεις τής παρούσης Γνωστοποιή
σεως κα! ή όποια εΐχεν έγκριθή δυνάμει του Νόμου, έάν ή τοιαύτη 
προσθήκη ή μετατροπή ίκανοποιή τους ακολούθους δρους : 


