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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Οπ" *Αρ. 940 της 2ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1972 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ! ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Κανονιστικά! Διοικητικοί Πράξεις 

'Αριθμός 107 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΑ) ΝΟΜΟΣ 

(Κ€Φ. 342 ΚΑΙ Ν'Θ'Μάί: W® ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμοί του Αρδευτικού Τμήματος Μόρφου «'Αγία Παρασκευή» 

Ή 'Επιτροπεία του 'Αρδευτικού Τμήματος Μόρφου «Αγία Παρα
σκευή» έν τή 'Επαρχία Λευκωσίας, -ενασκούσα τάς δυνάμει του 
άρθρου 17 του περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρία) Νόμου (έν τοις 
εφεξής αναφερομένου ώς «ό Νόμος») χορηγουμένας αυτή εξουσίας, 
ήτοίμασε τους ακολούθους Κανονισμούς, οΐτινες, κατόπιν συμμορφώ
σεως προς τάς διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου, δημοσιεύονται 
έν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας συμφώνως προς το άρθρον 
19'του. Νόμου. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οί του 'Αρδευτικού 
Τμήματος Μόρφου «'Αγία Παρασκευή» Κανονισμοί του 1972. 

2. Οί περί 'Αρδεύσεως Κανονισμοί TOQ 'Αρδευτικού Τμήματος Επίσημος 
«Άργάκι άρ. 1» τοΰ 1967 (έν τοΐς εφεξής αναφερόμενοι ώς «οί Κα "Εφημερϊς 
νονισμοί») θεωρούνται ώς γενόμενοι ύπό της Επιτροπείας τοΟ Άρ Τρίτον̂ 11"* 
δευτικου Τμήματος Μόρφου «'Αγία Παρασκευή» και θά έφαρμό 16.6.1967. 
ζωνται εις το Άρδευτικόν Τμήμα Μόρφου «Αγία Παρασκευή» τοΰ 
χωρίου Μόρφου άναγινωσκόμενοι καΐ έρμηνευόμενοι ώς έάν εΐχον 
άντι κατ ασταθή έν αύτοΐς— 

(α) αϊ λέξεις «Άργάκι άρ. 1» οπουδήποτε αδται απαντώνται έν 
αυτοΐς, διά τών λέξεων «Μόρφου Άγια Παρασκευή»* 

(β) αϊ λέξεις «τήν 19ην Μαρτίου 1967» (δευτέρα γραμμή) και 
«εντός τής τελευταίας εβδομάδος τοΰ μηνός Φεβρουαρίου» 
(τρίτη και τετάρτη γραμμαί) έν τω Κανονισμώ 3 δια τών 
λέξεων «τήν 3ην Δεκεμβρίου 1971» και «εντός τής δευτέρας 
εβδομάδος τοΰ μηνός Νοεμβρίου», αντιστοίχως* 

(γ) τό ποσοστόν «2%» (πρώτη γραμμή) έν τή παραγράφω (3) 
τοΰ Κανονισμοΰ 4 διά τοΰ ποσοστοΰ «1%»" '
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(δ) αϊ λέξεις «μη υπερβαίνον £10.00C μίλς» (δευτέρα γραμμή) 
και «μη υπερβαίνουσας το ποσόν τών £10» (εβδόμη και 
ογδόη γραμμαί) εν τω Κανονισμό 5 δια τών λέξεων «μη 

 ν υπερβαίνον £30.C30 μίλς;> και «μη υπερβαίνουσας το ποσόν 
τών £15», αντιστοίχως" 

(ε) αϊ λέξεις «της 31ης Μαρτίου» (πρώτη και δευτέρα γραμμαί) 
έν τω Κανονισμω 7 δια τών λέξεων «της 1ης Ιανουαρίου»' 

(στ) αϊ λέξεις «της 1ης Ιανουαρίου», (τρίτη γραμμή) έν τω Κα
νονισμω 8 δια τών λέξεων «της 31ης Δεκεμβρίου»' 

(ζ) αϊ λέξεις «Κατά τους μήνας Μάρτιον, Άπρίλιον και Αϋγου
στον» (πρώτη γραμμή) έν τω Κανονισμω 11 δια τών λέξεων 
«Κατά τον μήνα Μάρτιον»' 

(η) αϊ λέξεις «του χωρίου Άργάκ ι» (δευτέρα και τρίτη γραμμαί) 
έν τη παραγράφω (2) του Κανονισμού 12 διά τών λέξεων 
«των χωρίων Αμορφου και Άργάκ ι» . 

Έγένοντο τη 23η Μαΐου 1972. 
(Υ.Ε. 150/71.) 


