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'Αριθμός 133 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΝ ΥΔΩΡ) 

ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 115 

Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Συνδέσμου «Κεφαλόβρυσος 
Σάρκας» του χωρίου Παναγιά. 

Ή 'Επιτροπή του 'Αρδευτικού Συνδέσμου «Κεφαλόβρυσος Σάρ
κας» τοΟ χωρίου Παναγιά της Επαρχίας Πάφου ενασκούσα τας 
εξουσίας αΐτινες παρέχονται είς αυτήν δυνάμει του άρθρου 12 του 
περί 'Αρδευτικών Συνδέσμων (Ίδιωτικόν "Υδωρ) Νόμου, Κεφ. 115, 
εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ως οι Κανονισμοί 
του Αρδευτικού Συνδέσμου «Κεφαλόβρυσο Σάρκας» του χωρίου 
Παναγιά. 

2. Είς τους Κανονισμούς τούτους, έκτος εάν το κείμενον άπαιτή 
άλλως : 

«"Επαρχος» σημαίνει τον "Επαρχον της Επαρχίας Πάφου. 
«Επιτροπή» σημαίνει τήν Έπιτροπήν του 'Αρδευτικού Συνδέ

σμου. 
«'Αρδευτικός Σύνδεσμος» σημαίνει τόν Άρδευτικόν Σύνδεσμον 

«Κεφαλόβρυσο Σάρκας» τοΟ χωρίου Παναγιά. 
«Νόμος» σημαίνει τόν περί 'Αρδευτικών Συνδέσμων (Ίδιωτικόν 

"Υδωρ) Νόμον, Κεφ. 115. 
«Κατάλογος» σημαίνει τόν κχχτάλογον των ονομάτων και κατοι

κιών τών ιδιοκτητών καΐ τόν βαθμόν του δικαιώματος εκάστου 
ιδιοκτήτου επί του νερού συμφώνως προς τάς προνοίας του άρθρου 
11 του Νόμου. 

«"Εργα» σημαίνει τά £ργα του ΆρδευτικοΟ Συνδέσμου. 
«Νερόν» σημαίνει το νερόν το γνωστόν ως «Κεφαλόβρυσο Σάρ

κας» του χωρίου Παναγιά. 

3. Ή νυν Επιτροπή θά παραμείνη είς τήν Άρχή ν διά περίοδον 
τριών ετών άρχομένην από της 29.8.1969. Ή εκλογή έκαστης μετα
γενέστερος Επιτροπής θά λαμβάνη χώραν, ώς ακολούθως προσδιο
ρίζεται εκαστον τρίτον έτος, τήν πρώτην εβδομάδα του μηνός Αυ
γούστου και θά παραμένη είς την άρχήν διά περίοδον τριών ετών 
άπό της ημερομηνίας της λήξεως της θητείας της προγενεστέρας 
Επιτροπής. 

4.—(1) Ό "Επαρχος, ούχι όλιγώτερον τοΟ ενός μηνός προ της 
συγκλήσεως συνεδριάσεως ώς προνοείται είς τόν Κανονισμόν 3, θά 
φροντίστ] όπως γραπτή είδοποίησις— 

(α) δημοσιευθή εις εφημερίδα ή εφημερίδας, 
(β) τοίχοκολληθή εις περίοπτον μέρος της πόλεως, χωρίου ή 

ενορίας δπου ευρίσκεται τό νερόν. 
(2) "Ολα τά έξοδα εν σχέσει με τάς ειδοποιήσεις θά πληρώνωνται 

εκ του ταμείου του 'Αρδευτικού Συνδέσμου. 

5.—(ΐ) Ό "Επαρχος θά προεδρεύη έκαστης συνεδριάσεως ούτω 
συγκαλουμένης και θά δύναται νά διεξάγη έρευνας τάς 
όποιας θά ήθελε κρίνει αναγκαίας, ή δε άπόφασίς του θά είναι τελική 
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εις περίπτωσιν έγέρσεως ζητήματος δσον άφορα τό δικαίωμα προ
σώπου τινός δια να ψηφίσην Οιονδήποτε τοιούτον ζήτημα και ή άπό
φασις έπ' αύτου θα σημειουται εις τα πρακτικά. 

(2) Ουδεμία εργασία θά>· διεξάγεται εις οιανδήποτε τοιαύτην συνε
δρίασιν καί ουδεμία άπόφασΊΐς.θα

1 λαμβάνεται έκτος έάν πέραν τοΟ 
ήμίσεος του όλικου αριθμού' t#i)* ιδιοκτητών εΐναι προσωπικώς πα. 
ράντες ή αντιπροσωπεύονται ύπό προσώπου φέροντος πιστοποιητικών 
δεόντως ύπογεγραμμένον κάί έσφραγισμένον ύπό του Κοινοτάρχου. 

(3) Ό "Επαρχος θα καλή τα πρόσοοπα ι ά όποια εΐναι παρόντα είς 
την συνεδρίασιν καί δικαιούνται να ψηφίσουν, νά εκλέξουν, δι ' ανοι
κτής ψηφοφορίας, ή οποία νά διεξαχθή ώς οδτος ήθελε κρίνει, εύκο
λον, Επιτροπή ν ούχίΝμικροτέραν τών τριών καί ουχί μεγαλυτέραν 
τών πέντε., προσώπων εκ τών ιδιοκτητών. "Εκαστος υποψήφιος δι ' 
έκλογήν πρέπει νά προταθή ύπό ενός προσώπου καί ύποστηριχθή ύπό 
δευτέρου αμφοτέρων ευρισκομένων εις τήν

ν συνεδρίασιν. 
(4) "Εκαστος ιδιοκτήτης ό όποιος είναι παρών θά δικαιούται νά 

δώση μίαν ψήφον δι*· εκαστον ύποψήφιον καί Μκαστος εξουσιοδοτημέ
νος αντιπρόσωπος θά δικαιούται ομοίως να δώση μίαν ψήφον δι ' εκα
στον ίδιοκτήτη'ν παρά τοΟ οποίου εχ^ι έξουσιοδοτηθή. 

(5) "Αμα τη λήξει της ψηφοφορίας 3 "Επαρχος θά μέτρηση τάς 
ψήφους καί οι υποψήφιοι οί όποιοι §λαβον τόν μεγαλύτερον αριθμόν 
τών ψήφων θά κηρυχθούν ώς ή εκλεγείσα Επιτροπή καί θά παρα
μέίνη είς τήν αρχήν διά περίοδον τριών ετών άπό της λήξεως της 
θητείας της προηγουμένης Επιτροπής. 

(6) Είς ¥\ν περίπτωσιν πρόσωπον εκλεγέν ώς μέλος της Επιτροπής 
άρνηθη νά έργασθή, τότε τό πρόσωπον τό όποιον έλαβε τάς περισ
σοτέρας ψήφους άπό τους μή έκλεγέντας υποψηφίους θά διορισθη 
ύπό τοΟ Έπαρχου ώς μέλος της 'Επιτροπής είς τήν θέσιν του υπο
ψηφίου δστις ήρνήθη νά υπηρέτηση. 

(7) Είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ό αριθμός τών προταθέντων 
καί εκλεγέντων υποψηφίων ώς μελών της Επιτροπής δέν είναι μέγα. 
λύτερος του αριθμού τών προσώπων τά όποια χρειάζονται ώς μέλη 
της Επιτροπής καί £ν fj περισσότερα τούτων αρνηθούν νά υπηρετή
σουν ό "Επαρχος θά διόρίζη άλλον ίδιοκτήτην ή άλλους ίδιοκτήτας 
ώς μέλος ή μέλη της Επιτροπής είς τήν θέσιν του ή θέσιν των. 

(8) Ό "Επαρχος θά κρατή ή θά φροντίση δπως κρατούνται πρα
κτικά της εργασίας ή όποια θά διεξαχθή είς εκάστη ν συνεδρίασιν 
καί θά σημέιώνη ή θά φροντίση δπως σημειώνονται είς τά πρακτικά 
τά προταθέντα ζητήματα ή αποφάσεις καί ό αριθμός τών ψήφων τών 
δοθεισών υπέρ ή κατά έκαστου ζητήματος ή αποφάσεως καί είς τό 
τέλος»της συνεδριάσεως θά ύπογράψη τά πρακτικά καί θά άναγγείλη 
τό αποτέλεσμα τής ψηφοφορίας. 

(9) Ό "Επαρχος δύναται έάν έπιθυμή νά άναβάλλη οιανδήποτε 
τοιαύτην συνεδρίασιν άπό καιρού είς καιρόν δι ' οιανδήποτε ήμέραν 
καί μέρος ώς ήθελεν ορίσει κατά τήν συνεδρίασιν ή την άναβαλλομε
νην συνεδρίασιν καί τΐεροίιτέρ~ω γνωστοποίήσις δεν θά εΐναι αναγκαία. 
Νοείται δτι, έκτος έάν έ^δ^θη·ειδική γνωστοποίησις προς τόν σκοπόν 
τούτον, δέν θά συζητεΐ^$ζήτημα τό όπόΐόν δέν περιείχετο είς τήν 
γνωστοποίησιν διά της ό^ποβχςίέκαλεΐτο δη'μοσία συνεδρίασις,,εϊς τήν 
αναβαλλόμενη ν συνεδρίασιν.· 

6.—(1) Ή 'Επιτροπή θα δΜρίζη ταμίαν δστις θά εϊσπράττη τάς 
επιβαρύνσεις τάς κατανεμηθείσάς έπί τών ιδιοκτητών τών τναφερο-
μένων είς τόν κατάλογον. 
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(2) Ό Ταμίας κατά τήν 31 ην 'Οκτωβρίου έκαστου έτους θά έτοι
μάζη κατάλογον δλων των οφειλομένων εισέτι και μή πληρωθεισών 
επιβαρύνσεων κατά τ ή ν ήμέραν εκείνη ν και θά άποστέλλη τόν τοιού
τον κατάλογον ε'ις τόν "Επαρχον. 

(3) Ό Ταμίας θά λαμβάνη άμοιβήν 5% έπί δλων των φόρων και 
επιβαρύνσεων τών ύπ' αύτου εισπραχθέντων ως αναφέρεται εις ι ή ν 
παράγραφον (1) και επιπροσθέτως θά πληρώνεται δλα τά έξοδα 
τά όποΐα θά υφίσταται ώς θά έγκρίνωνται ύπό της Επιτροπής. 

(4) Ό Ταμίας θά διορίζηται διά τοιαύτην περίοδον ώς ηθελεν 
ορίσει ή Επιτροπή άλλ' έπ' ούδενι λόγω παρατεινομένην πέραν τής 
θητείας της Επιτροπής ήτις διορίζει τόν τοιούτον Ταμίαν. 

7. "Εκαστος Ιδιοκτήτης αναφερόμενος εις τόν κατάλογον ^ά πλη
ρώνη δικαίωμα μή ύπερβαΐ\ον τό ποσόν τών £10 κατ' έτος, ·Ός ήθε
λεν ορίσει ή Επιτροπή άπό καιρού εις καιρόν δι ' έκάστην ώραν νερού 
κατεχομένην ύπό του τοιούτου ιδιοκτήτου. 

8. "Ολα τά δικαιώματα τά κατανεμηθέντα δυνάμει τών ντρονοιών 
τών κανονισμών τούτων θά πληρώνωνται προ ή κατά τήν 31ην 'Οκτω
βρίου εκάστου έτους. 

9. Ό ετήσιος προϋπολογισμός τοΰ 'Αρδευτικού Συνδέσμου θά ύπο
βάλληται ύπό τής 'Επιτροπής προς τόν "Επαρχον δι' εγκρισιν ουχί 
άργότερον τής 31ης ημέρας τοΰ μηνός 'Ιανουαρίου έκαστου έτους. 

10. Ή Επιτροπή θά έξουσιοδοτή άπό καιρού εις καιρόν τόν Ταμίαν 
νά πληρώνη έκ τών εν τή κατοχή του χρημάτων οιονδήποτε ποσόν 
άπαιτούμενον— 

(α) διά τά έργα ή διά τήν διατήρησιν ή έπιδιόρθωσιν τούτων, 
(β) δι ' οίονδήποτε σκοπόν δστις ενεκρίθη ύπό του Έπαρχου εν 

σχέσει με τάς εργασίας του 'Αρδευτικού Συνδέσμου και διά 
τόν όποιον έγένετο πρόνοια ε'ις οίονδήποτε προϋπολογισμόν 
έπιδοκιμασθέντα ύπό τοΰ Έπαρχου, και 

(γ) δι ' οιανδήποτε άποζημίωσιν δυνάμει του άρθρου 24 του 
Νόμου, οποτεδήποτε υπάρχουν χρήματα είς τήν διάθεσιν του 
Ταμίου ή τής Επιτροπείας αρκετά νά καλύψουν οίονδήποτε 
ποσόν πληρωτέον ώς άποζημίωσιν δυνάμει του άρθρου τού
του. 

11. Ή Επιτροπή δύναται άπό καιρού είς καιρόν νά διορίζη τοιούτο 
πρόσωπον ή πρόσωπα άτινα ήθελον χρειασθή διά τήν έκτέλεσιν οιων
δήποτε έργων ή καθηκόντων δυνάμει τών προνοιών του Νόμου ή τών 
Κοτνονισμών τούτων και νά όρίζη τήν άμοιβήν του τοιούτου προσώ
που ή προσώπων. Νοείται δτι τό πρόσωπον ή τά πρόσωπα τά διο
ρισθησόμενα διά τήν έκτέλεσιν οιωνδήποτε έργων πρέπει πρώτον νά 
έγκριθώσιν ύπό τοΰ Έπαρχου. 

12. Κατά τους μήνας Μάρτιον και Άπρίλιον έκαστου έτους ή 'Επι
τροπή θά φροντίζη δπως καθαρίζωνται και έπιδιορθώνωνται τά έργα 
δεόντως. 

13. Ουδέν πρόσωπον θά— 
(α) εύρύνη ή σμικρύνη τό πλάτος οιασδήποτε διακλαδώσεως ή 

οχετών, 
(β) άνοίγη νέον αύλακα, 
(γ) έπεμβαίνη καθ' οίονδήποτε τρόπον εις τό νερόν ή τά έργα 

άνευ τής έγγραφου άδειας τής Επιτροπής ληφθείσης προη
γουμένως και ύπό τοιούτους δρους οίους ήθελεν επιβάλει ή 
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r , Επιτροπή κα ι έάν οιανδήποτε ιτρόσωττον ·έΙς'%ό όττοΐόν έξε
Λ ' δό&ή τοιαύτη άδεια ήθελε παραβή η παράλειψη να τήρηση 

Q τους δρους ταύτης 
θά είναι ένοχον παραβάσεως του Κανονισμού τούτου. 

14. "Εκαστος ίδιοκτήιης δια μέσου των γαιών του οποίου διέρ
χονται οίοιδήποτε οχετοί πρέπει πάντοτε να διατηρή το μέρος των 
δια μέσου τώ ν γαιών του τοιούτων οχετών καθαρόν και άπηλλαγμέ
νρν τελείως παντός οιουδήποτε εμποδίου και έάν άμελήση νά πράξη 
οΰτως ή Επιτροπή δύναται νά φροντίση διά τήν άφαίρεσιν τών έν 
λόγω εμποδίων από το τοιούτον μέρος του

1 όχετου, και τα έξοδα της 
τοιαύτης εργασίας θά0 πληρώνωνται ύπό του ενδιαφερομένου ιδιο
κτήτου επιπροσθέτως προς το δικαίωμα το πληρωτέον ύπό του τοι
ούτου Ιδιοκτήτου δυνάμει"του Κανονισμού 5 χωρίς να παραδλάπτηται 
οιαδήποτε άλλη ύποχρέωσις του τοιούτου προσώπου διά τήν παρά
βασιν του Κανονισμού τούτου. ' ' 

15. Έ ν περιπτώσει καθ
5 ην δύο· ή περισσότερα πρόσωπα ενδιαφέ

ρονται δι' οιονδήποτε όχετόν και δεν δύνανται νά συμφωνήσουν με
ταξύ των διά τήν έπιδιόρθωσιν και καθάρισμα από εμπόδια οιουδή
ποτε τοιούτου όχετου ή Επιτροπή δύναται νά έπιδιορθώνη κα ι καθα
ρίζη από τά εμπόδια τους τοιούτους οχετούς καΐ τά έξοδα θά πλη
ρώνωνται ύπό τών ενδιαφερομένων ιδιοκτητών κατά τοιαύτην άνα
λογίαν ώς ήθελε διατάξει ή Επιτροπή επιπροσθέτως προς το δικαίω
μα το όποιον 6ά πληρώνεται ύπό εκάστου τοιούτου ιδιοκτήτου δυνά
μει του Κανονισμού 5. 

.16. Ή Επιτροπή θά διανέμη το νερόν από καιροΟ εις κα ιρό/ εις 
εκαστον ίδιοκτήτην συμφώνως προς τήν μέχρι τοΰδε τηρηθεϊσαν σει
ράν δσον άφορα τήν νομήν της αρδεύσεως και τήν διανομήν του νερού 
τούτου λαμβάνουσα όπ' δψιν το δικαίωμα έκαστου ιδιοκτήτου ώς 
φαίνεται εις τόν κατάλογον. 

17. Ή Επιτροπή δύναται τή συγκαταθέσει.του Έπαρχου· νά σύνα
ψη οιανδήποτε συμφωνίαν ή νά κάμη οιανδήποτε διευθέτησιν μέ τήν 
Έπιτροπείαν οιουδήποτε άλλου 'Αρδευτικού Συνδέσμου ή Τμήματος 
συσταθέντος δυνάμει τών προνοιών του περί 'Αρδευτικών Συνδέσμων 
(Ίδιωτικόν "Υδωρ) Νόμου, αναλόγως της περιστάσεως δσον άφορα 
οιαδήποτε δήμματα ή αύλακας χρησιμοποιούμενους από κοινού ύπ' 
αμφοτέρων τών τοιούτων 'Αρδευτικών Συνδέσμων ή Τμημάτων διά 
τήν διατήρησιν τούτων και τήν άνάλογον συνεισφοράν εις οιαδήποτε 
έ'ξοδα ατινα θά γίνουν έν σχέσει μέ ταύτα καί άτινα θά πληρωθώσιν 
ύπό τοΟ 'Αρδευτικού Συνδέσμου. 

18.—(1) "Αμα τή υποβολή αιτήσεως προς τον "Έπαρχον υπογε
γραμμένης ύπό ουχί όλιγωτέρων τών δύο τρίτω ν τών ιδιοκτητών τών 
αναφερομένων εις τόν κατάλογον αιτούντων δπως διαλυθή ό 'Αρδευ
τικός Σύνδεσμος ό "Επαρχος συμφώνως προς τάς προνοίας του άρ
θρου 4 του Νόμου, θά συγκαλή συνεδρίαν τών ιδιοκτητών προς λήψιν 
αποφάσεως ώς προς τήν διάλυσιν του 'Αρδευτικού Συνδέσμου. 

(2) Έκαστη συνεδρίασις ούτω συγκληθεΐσα θά γίνεται επί παρου
σία του Έπαρχου εϊς δν χρόνον και τόπον ήθελεν όρισθη. 

(3) Δεν θά διεξάγεται εργασία ε'ις ούδεμίαν τοιαύτην συνεδρίασιν 
καί δέν θά λαμβάνεται άπόφασις εκτός έάν πέραν τοΟ ήμίσεος του 
όλικοΟ αριθμού τών Ιδιοκτητών είναι προσωπικώς παρόντες ή αντι
προσωπεύονται δεόντως ύπό αντιπροσώπου φέροντος πιστοποιητικόν 
ύπογεγραμμένον και έσφραγισμένον ύπό του Κοινοτάρχου. 
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(4) Έάν συμφώνως προς τήν ύποπαράγραφον (3) ανωτέρω ή 
πλειονότης των ιδιοκτητών ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, οι 
όποιοι είναι παρόντες, αποφασίσουν δπως ό 'Αρδευτικός Σύνδεσμος 
διαλυθη ό 'Αρδευτικός Σύνδεσμος θά διαλύεται. 

Νοείται δτι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ύπό πέραν του ενός 
προσώπου θά δικαιούται νά ψηφίση δι* εκαστον ίδιοκτήτην τόν όποιον 
αντιπροσωπεύει : 

Νοείται επίσης δτι δλαι αϊ επιβαρύνσεις αί όφειλόμεναι και μη 
πληρωθεΐσαι κατά τήν ήμέραν της διαλύσεως θά εισπράττονται και 
θά πληρώνονται ώς εάν ό 'Αρδευτικός Σύνδεσμος δεν είχε διαλυθη. 

(5) Οιαδήποτε χρήματα ευρισκόμενα ε'ις χείρας της 'Επιτροπής 
ή του Ταμ ίου κατά τόν χρόνον της διαλύσεως του 'Αρδευτικού Συν
δέσμου και οιαδήποτε χρήματα άτινα θά είσπραχθώσι μεταγενεστέ
ρως άπό δικαιώματα οφειλόμενα και μη πληρωθέντα κατά τό ν χρό
νον της τοιαύτης διαλύσεως θά πληρώνωνται εις τόν "Επαρχο·/ και* 
θά εγγράφονται ε'ις τά διβλία του Έπαρχου εις πίστιν του χωρίου 
Παναγιά και διατίθενται ύπό του Έπαρχου δι ' οιονδήποτε σκοπόν 
δημοσίας ωφελείας είς το χωρίον Παναγιά ώς ήθελεν έγκριθή υπ' 
αύτοΰ. 

ΟΊ ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έπαρχου Πάφου. 
(Υ.Ε. 285/62.) 




