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'Αριθμός 112 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130 ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμοί τοΰ Αρδευτικού Τμήματος Άργακίου «Κολύμπες» 

Ή Επιτροπεία του 'Αρδευτικού Τμήματος Άργακίου «Κολύμπες» 
εν τη 'Επαρχία Λευκωσίας, ενασκούσα τάς δυνάμει του άρθρου 17 
τοΰ περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ώς «ό Νόμος») χορηγουμένας αύτη εξουσίας, ήτοί
μασε τους ακολούθους Κανονισμούς, οΐτινες, κατόπιν συμμορφώσεως 
προς ΐάς διοπάξεις τοΰ άρθρου 18 τοΰ Νόμου, δημοσιεύονται έν τη 
έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας συμφώνως προς το άρθρον 19 
του Νόμου : 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι τοΰ Άρδευτικοΰ 
Τμήματος Άργακίου «Κολύμπες» Κανονισμοί τοΰ 1972. 

2. ΟΊ περί Αρδεύσεως Κανονισμοί τοΰ Αρδευτικού Τμήματος Επίσημος 
«Άργάκι άρ. 1» τοΰ 1967 (έν τοις εφεξής αναφερόμενοι ώς «οί Κανό Έφημερΐς 
νισμοί» θεωρούνται ώς γενόμενοι ύπό της Επιτροπείας τοΰ Άρδευ j 0 ^ ^ 1 1 0 

τικοΰ Τμήματος Άργακίου «Κολύμπες;» και θά έφαρμόζωνται εις το 16.6.1967 
Άρδευτικόν Τμήμα Άργακίου «Κολύμπες» του χωρίου Άργάκι, άνα
γινωσκόμενοι και έρμηνευόμενοι ώς εάν εΐχον άντικατασταθή έ\ 
αύτοΐς— 

(α) αϊ λέξεις «Άργάκι άρ. 1», οπουδήποτε αδται απαντώνται 
έν αύτοΐς, διά τών λέξεων «Άργάκι c Κολύμπες V 

Φ) α'ι λέξεις «τήν 19ην Μαρτίου 1967» (δευτέρα γραμμή) και 
«εντός της τε?^ευταίας εβδομάδος τοΰ μηνός Φεβρουαρίου» 
(τρίτη και τετάρτη γραμμαί) έν τω Κανονισμω 3 διά τών 
λέξεων «τήν 16ην Μαρτίου 1972» και «εντός της τρίτης εβδο
μάδος τοΰ μηνός Φεβρουαρίου», αντιστοίχως* 

(γ) το ποσοστόν «2%» (πρώτη γραμμή) έν τή παραγράφω (3) 
τοΰ Κανονισμού 4 διά τοΰ ποσοστού «1%»" 

(δ,) α'ι λέξεις «μή υπερβαίνον £10.000 μίλς» (δευτέρα γραμμή) 
και «μή υπερβαίνουσας το ποσόν τών £10» (έβδομη και 
ογδόη γραμμαί) έν τω Κανονισμω 5 διά τών λέξεων «μή 
υπερβαίνον £20.000 μίλς» και «μή υπερβαίνουσας το ποσόν 
τών £15», αντιστοίχως* 

(ε) αϊ λέξεις «της 31ης Μαρτίου» (δευτέρα γραμμή) έν τω Κανο
νισμω 7 διά τών λέξεων «της 1ης Μαρτίου»' 

(στ) αϊ λέξεις «της 1ης Ιανουαρίου» (τρίτη γραμμή) "έν τω Κανο
νισμω 8 διά τών λέξεων «της 31ης Δεκεμβρίου»* 

(ζ) αϊ λέξεις «Κατά τους μήνας Μάρτιον, Άπρίλιον και Αυγου
στον» (πρώτη γραμμή) έν τώ Κανονισμω 11 διά τών λέξεων 
«Κατά τον μήνα Μάρτιον»" 

(η) αϊ λέξεις «τής 1ης Απριλίου (δευτέρα Γραμμή) έν τω Κανο
νισμω 14 διά τών λέξεων «της 1ης Μαρτίου». 

Έγένετο τή 31η Μαΐου 1972 
(Υ. Ε. 59/72.) 




