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(y) "Ανω των 40 τόννων και ουχί πέραν των 60 κατά τριμηνίαν 
τά αντίστοιχα ποσά βάσει των παραγράφων (α) καΐ (β) 
πλέον ποσόν μέχρι £0.150 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον 
τόννον. 

(δ) "Ανω των 60 τόννων κατά τριμηνίαν τά αντίστοιχα ποσά 
βάσει των παραγράφων (α), (β) καΐ (γ) πλέον ποσόν μέχρι 
£0.200 μίλς δι' έκαστον έπιπρόσθετον τόννον». 

4. Τά ανωτέρω δικαιώματα θά καταβάλλονται είς τον Πρόεδρον 
της Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας κατά τοιούτον τρόπον καΐ χρόνον 
ώς ήθελε άποφασισθή υπό της Επιτροπείας τη έγκρίσει του Έπαρχου. 

5. Ό Κανονισμός 11 των δασικών Κανονισμών διά του πα
ρόντος διοτ/ράφεται καΐ άντικαθίστοααι υπό τοΟ ακολούθου Κανο
νισμοΟ : 

«11.. Έάν οιονδήποτε πρόσωπον παράλειψη νά πλήρωση οιαδή
ποτε δικαιώματα διά την προμήθειας ύδατος δυνάμει του Κανο
νισμού 10 ή ένεργήση κατά παράβασιν τών Κανονισμών, τότε ή 
'Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας δύναται άνευ ειδοποιήσεως νά δια
κόψη την παροχήν ύδατος προς αυτόν μέχρις δτου άποα/τα τά οφει
λόμενα δικαιώματα ώς και έπιπρόσθετον ποσόν έκ £3 διά τήν 
έπανασύνδεσιν της υδατικής προμηθείας καταβληθούν ή ή τοιοώτη 
παράβασις τερματισθη.». 

Οί ανωτέρω ΚοοΌνισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έπαρχου 'Αμμοχώστου. 
(Υ.Ε. 1055/59.) 

'Αριθμός 676 
Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ (ΕΠΙΣΚΟ

Π Η Σ Ι Σ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1963 

Άναφορικώς προς τήν γνωστοποίη.σιν υπ' αρ. 517 τήν δημοσιευ
θεΐσαν ε'ις τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας ύπ' αρ.. 887 και 
ήμερομηνίαν 16ην 'Ιουλίου 1971, δυνάμει τών ύπό του άρθρου 4 (2) 
του περί 'Αμπελουργίας και 'Αμπελώνων (Έπισκόπησίς και Κατα
γραφή) Νόμου του 1963 καΐ τών σχετικών περί 'Αμπελουργίας και 
'Αμπελώνων (Έπισκόπησις και Καταγραφή) Κανονισμών τοΟ 1964 
και 1970 χορηγουμένων εις έμέ εξουσιών, διά τοΰ παρόντος γνωστο
ποιώ δτι ή ημερομηνία συμπληρώσεως της εν τη ώς άνω γνωστο
ποιήσει αναφερομένης καταγραφής αμπελώνων παρατείνεται μέχρι 
της 12ης Σεπτεμβρίου 1971, και καλώ τους επηρεαζόμενους Ίδιο-
κτήτας ή καλλιεργητάς αμπελώνων δπως παράσχωσι τάς αναγκαίας 
διευκολύνσεις. 

ΦΩΚΑΣ ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ, 
Γεωργικός Λειτουργός 1ης Τάξεως, 

Λειτουργός Έπισκοπήσεως και Καταγραφής 
'Αμπελώνων. 

(Άρ. Φακ. 113/71/2.) 

Έτυπώθη έν τώ Τυπογραφείο τ?κ ΚυτίρίΓίκης Δημοκοστίας, έν Λευκωσία 


