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'Αριθμός 652 
Ο ΠΕΡΙ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ 185 

Άνακοίνωσις του Έπαρχου· Λεμεσού. 

Δυνάμει των προνοιών των άρθρων 4 καΐ 5, άναγινωσκο μένων 
έν συνδυασμώ προς την υπ' αρ. 12 κατηγορίαν του Πρώτου Πίνακος 
τοΰ περί Υπαλλήλων Καταστημάτων (Τροποποίησις Πινάκων) Δια
τάγματος 1967, γνωστοποιείται ώδε ότι τά εντός τών Δημοτικών 
ορίων Λεμεσού ευρισκόμενα καταστήματα δύνανται να παραμένωσιν 
ανοικτά μεταξύ της 7ης και της 8ης μ.μ. ώρας εκάστης Πέμπτης, 
κατά τάς ακολούθους ημερομηνίας : 

5.8.1971 
12.8.1971 
19.8,1971 
26.8.1971 

επί. τη ευκαιρία της επισκέψεως είς Λεμεσόν περιηγητών διά τών 
ατμόπλοιων «ΕΡΜΗΣ» και «ΠΗΓΑΣΟΣ». 

Εξεδόθη έν Λεμεσώ τη 2α Αυγούστου 1971. 
(Υ.Ε. 52/60/8.) 

'Αριθμός 653 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130 ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος Κάτω Ζώδιας «Ναός». 

Ή Επιτροπεία τοΰ 'Αρδευτικού Τμήματος Κάτω Ζώδιας «Ναός» έν 
τη Επαρχία Λευκωσίας, ενασκούσα τάς δυνάμει του άρθρου 17 του 
περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου (έν τοις. εφεξής ανα
φερομένου ώς «ό Νόμος») χορηγουμένας. αύτη εξουσίας, ήτοίμασε 
τους ακολούθους Κανονισμούς οΐτινες, κατόπιν συμμορφώσεως προς 
τάς διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου, δημοσιεύονται έν τη έπισή
μω έφημερίδι της Δημοκρατίας συμφώνως προς το άρθρον 19 του 
Νόμου : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι περί του 'Αρδευ
τικού Τμήματος Κάτω Ζώδιας «Ναός» Κανονισμοί του 1971. 

2. Οι περί 'Αρδεύσεως Κανονισμοί τοΰ 'Αρδευτικού Τμήματος 'Επίσημος 
«Άργάκι αρ. 1» τοΰ 1967 (έν τοις εφεξής αναφερόμενοι ώς «οι Κα 'Ε<Ρημερίς 
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νονισμοι») θεωρούνται ως γενόμενοι υπο της Επιτροπείας του Αρ jphov : 
δευτικοΰ Τμήματος Κάτω Ζώδιας «Ναός» και θά έφαρμόζωνται ε'ις 16.6.1967. 
το Άρδευτικόν Τμήμα Κάτω Ζώδιας «Ναός» τοΰ χωρίου Κάτω Ζώδια, 
άναγινωσκόμενοι και έρμηνευόμενοι ώς έάν εΐχον άντικατασταθή 
έν αύτοΐς— 

(α) αϊ λέξεις «Άργάκι αρ. 1», οπουδήποτε αύται απαντώνται 
έν αύτοΐς, διά τών λέξεων «Κάτω Ζώδιας «Ναός» »* 

(β) αϊ λέξεις «τήν 19ην Μαρτίου 1967» δευτέρα γραμμή) και 
«εντός της τελευταίας εβδομάδος τοΰ μηνός Φεβρουαρίου» 
(τρίτη και τετάρτη γραμμαί) έν τω Κανονισμω 3, διά τών 
λέξεων «τήν 12ην Φεβρουαρίου 1971» και «εντός της τελευ
ταίας εβδομάδος τοΰ μηνός Ιανουαρίου», αντιστοίχως· 


