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'Αριθμός 672 
Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.. 45 

ΚΑΙ 
ΝΟΜΟΙ 17 ΤΟΥ 1959 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1969 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5. 

Ό Υπουργός Γεωργίας κάΐ Φυσικών Πόρων, ένασκών τάς εξου
σίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του 
άρθρου 5 τοΟ περί Μεταδοτικών Νόσων των Ζώων Νόμου, Κεφ. 45, 
ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη υπό τοΟ Υπουργικού Συμβουλίου εις 
αυτόν, διά του παρόντος διατάττει ως ακολούθως : 

Ή Χωριτική Περιοχή Γερίου, Μόρφου,. Κάτω Ζώδιας και Πάνω Ζώ-
διας, Έπαύλεως Τζόμβλετζι της περιοχής Τύμβου και Έπαύλεως 
Μάγιας της περιοχής Πυρόϊ,. αΐτινες έκηρύχθησαν ως περιοχαΐ μολυ-
σμέναι υπό τής παρασιτικής ασθενείας τής Ύποδερμώσεως κοινώς 
γνωστής ως Άθθαρομυΐας δυνάμει διατάγματος δημοσιευθέντος εις 
το Τρίτον Παράρτημα τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας ύπ' 
αρ. 806 τής 26ης Ιουνίου 1970 και υπ' αρ. Γνωστοποιήσεως 512',. διά 
τοΟ παρόντος κηρύττονται ως περιοχαί άπηλλαγμέναι τής παρασιτι
κής ασθενείας τής Ύποδερμώσεως, κοινώς γνωστής ώς Άθθαρο
μυΐας και το εν λόγω διάταγμα άκυρουται. 

Έγένετο τή 12η Αυγούστου 1971. 

'Αριθμός 673 
Ο ΠΕΡΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1969 
(ΝΟΜΟΣ 24 ΤΟΥ 1969) 

Γνωστοποίη.σις δυνάμει του άρθρου 14(2) . 

Ό "Επαρχος Πάφου συμφώνως προς το εδάφιον (2) του άρθρου 
14 του περί Ενοποιήσεως καΐ 'Αναδιανομής 'Αγροτικών Κτημάτων 
Νόμου τοΟ 1969, διά τής παρούσης γνωστοποιεί δτι ελήφθη άπόφα
σις ενοποιήσεως καΐ αναδιανομής και συνεστήθη Συνεταιρισμός Ενο
ποιήσεως και 'Αναδιανομής ε'ις τήν υπό τής προσωρινής Επιτροπής 
Ενοποιήσεως και 'Αναδιανομής Χλώρακας καθορισθεΐσαν περιοχήν. 

'Εξεδόθη τή 6η Αύγουστου 1971. 
(Υ.Ε. 302/62/5.) 

'Αριθμός 674 
Ο ΠΕΡΙ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ'. 185 

Άνακοίνωσις του Έπαρχου 'Αμμοχώστου. 
Δυνάμει τών προνοιών του άρθρου 6 άναγινωσκομένων έν συνδυα
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σμώ προς την ύπ' αρ. 12 κατηγορίαν του Δευτέρου Πίνακος του περί 
Υπαλλήλων Καταστημάτων (Τροποποίησις Πινάκων) Διατάγματος 
του 1967, γνωστοποιείται ώδε δτι τά εντός τών δημοτικών ορίων 'Αμ
μοχώστου ευρισκόμενα καταστήματα δύνανται να παραμείνουν ανοι
κτά μεταξύ τής 4 μ.μ. και της 8 μ.μ. της Κυριακής, 15ης Αυγούστου 
1971, έπ' ευκαιρία τής επισκέψεως εις Άμμόχωστον ομάδος περι
ηγητών. 

'Εξεδόθη εν Άμμοχώστω τή 12η Αυγούστου 1971. 
(Υ.Ε. 52/60/8.) 

Αριθμός 675 

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ (ΟΙΚΙΑΚΟΙ 
ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

18.5.1967. 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό τής Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας 
του χωρίου Κώμα του Γιαλού δυνάμει του άρθρου 30. 

Ή 'Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας τοΰ χωρίου Κώμα τοΰ Γιαλού, 
ενασκούσα τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις αυτήν δυνάμει του 
άρθρου 30 (1) και (2) του περί Ύδατοπρομηθείας τών Χωρίων (Οι
κιακοί Σκοποί) Νόμου, δια του παρόντος εκδίδει τους ακολούθους 
Κανονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι περί Ύδατο "Επίσημος 
προμηθείας του χωρίου Κώμα του Γιαλού (Τροποποιητικοί) Κανόνι "̂ ΦίμερΚ 
σμοί 1971 και θά άναγινώσκωνται ομού μετά τών περί Ύδατοπρο Τρίτον^1"* 
μηθείας τοΰ χωρίου Κώμα του Γιαλού Κανονισμών τοΰ 1951 εως 1967 26.9.1951 
(έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «οι βασικοί Κανονισμοί»), οι δε 28.1.1965 
βασικοί Κανονισμοί ομού μετά τών παρόντων Κανονισμών θά άναφέ
ρωνται ώς οι περί Ύδατοπρομηθείας Κώμας τοΰ Γιαλού Κανονισμοί 
τοΰ 1951 εως 1971. 

2. Οί βασικοί Κανονισμοί δια τοΰ παρόντος τροποποιούνται διά 
τής ένθέσεως ευθύς μετά τόν Κανονισμόν 5 τοΰ ακολούθου νέου Κα
νονισμού άριθμουμένου ώς Κανονισμού 5Α : 

<5Α. Ή δαπάνη νέας εγκαταστάσεως θά βαρύνη έξ ολοκλήρου 
τόν Ιδιοκτήτην». 

3. Ό Κανονισμός 10 τών βασικών Κανονισμών διά του παρόντος 
διαγράφεται και αντικαθίσταται διά τοΰ ακολούθου Κανονισμοΰ : 

«10. Ό Ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε οικίας ή οικήματος 
έφωδιασμένου μέ οίκιακόν ύδωρ θά καταβάλλη κατά τριμηνίαν 
βάσει τής καταναλισκομένης ποσότητος ύδατος μετρούμενης δι' 
ύδρομετρητοΰ τά δικαιώματα τά όποια θά όρίζη από καιροΰ είς 
καιρόν ή Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας τή έγκρίσει του Έπαρχου 
ώς ακολούθως : 

(α) Μέχρι ποσότητος 30 τόννων κατά τριμηνίαν, μέχρι £1.200' 
μίλς. 

(β) "Ανω τών 30 τόννων και ουχί πέραν τών 40 κατά τριμηνίαν 
τό άντίστοιχον δικαίωμα τής παραγράφου (α) καΐ ποσόν 
μέχρι 50 μίλς δι' Μκαστον έπιπρόσθετον τόννον. 


