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(α) Διά περίοδον ενός μηνός, θα πληρώνεται δικαίωμα, τό όποιον 
θα ορίζεται εϊς έκάστην περίπτωσιν ύπό τοΰ Συμβουλίου, 
μη υπερβαίνον τάς £500. 

(β) Διά περίοδον μιας εβδομάδος, θά πληρώνεται δικαίωμα τό 
όποιον θά ορίζεται εις έκάστην περίπτωσιν ύπό τοΰ Συμβουλίου, 
μη υπερβαίνον τάς £250. 

(γ) Διά μίαν και μόνον παράστασιν, κινηματογραφική ν παράστασιν, 
χορόν, ψυχαγωγίαν ή δημοσίαν συγκέντρωσιν, θά πληρώνεται 
δικαίωμα, τό όποιον θά ορίζεται εις έκάστην περίπτωσιν ύπό 
τοΰ Συμβουλίου μη υπερβαίνον τάς £50.—». 

8. Ό Κανονισμός 180 των βασικών Κανονισμών διά τοΰ παρόντος 
διαγράφεται και αντικαθίσταται ύπό τοΰ ακολούθου Κανονισμού : 

«180.—(Ι) Θά πληρώνεται καθ' εκαστον έτος ύπό του ιδιοκτήτου 
οικήματος εντός της περιοχής βελτιώσεως τό όποιον ενοικιάζεται 
ή παραχωρείται επί μισθώσει, κατά τήν διάρκειαν τού τοιούτου έτους 
ή οιουδήποτε μέρους τούτου, δικαίωμα τό όποιον θά καθορίζεται 
ύπό τοΰ Συμβουλίου κατά τό ύπό έξέτασιν έτος, μή υπερβαίνον τό 5% 
(πέντε τοις εκατόν) τοΰ κατά τό τοιούτον έτος εΐσπραχθησομένου 
ενοικίου. 

(2) ΑΙ πρόνοιαι τοΰ παρόντος Κανονισμού δεν θά έφαρμόζωνται 
άναφορικώς προς οιονδήποτε οίκημα τό όποιον ενοικιάζεται ή κατέχεται 
ύπό τοΰ ιδιοκτήτου καΐ χρησιμοποιείται ώς ξενοδοχεΐον, οΐκοτροφεΐον, 
ξενών ή πανδοχεΐον ή αποκλειστικώς διά γεωργικούς σκοπούς, 
κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους ή οιουδήποτε μέρους τούτου». 
9. Ή παράγραφος (Ι) τοΰ Κανονισμού 181 των βασικών Κανονισμών 

διά του παρόντος διαγράφεται και αντικαθίσταται ύπό της ακολούθου 
παραγράφου : 

«181.—(Ι) θ ά πληρώνεται καθ' εκαστον έτος ύπό τοΰ ιδιόκτητο ' 
οιουδήποτε οικήματος εντός της περιοχής βελτιώσεως τό όποιον 
ενοικιάζεται ή παραχωρείται έπΐ μισθώσει και χρησιμοποιείτο, 
ώς ξενοδοχεΐον, οΐκοτροφεΐον, ξενών ή πανδοχεΐον κατά τήν 
διάρκειαν του τοιούτου έτους ή οιουδήποτε μέρους τούτου, δ ι καίω ι.α 
τό όποιον θά καθορίζεται υπό τοΰ Συμβουλίου κατά τό ύπό έξέταο ιν 
έτος, μή υπερβαίνον τό 5% (πέντε τοις εκατόν) τοΰ κατά τό τοιούτον 
έτος εΐσπραχθησομένου ενοικίου». 
10.—(Ι) Ή παράγραφος (α) του Κανονισμού 221 τών βασικών Κανο

νισμών τροποποιείται διά της διαγραφής εξ αυτής τοΰ αριθμού £25 
(δευτέρα γραμμή) και της αντικαταστάσεως του διά του αριθμού £50. 

(2) Ή παράγραφος (β) τοΰ Κανονισμού 221 τών βασικών Κανονισμών 
τροποποιείται διά της διαγραφής εξ αυτής τοΰ αριθμού £1 (δευτέρα 
γραμμή) και τής αντικαταστάσεως του διά τοΰ αριθμού £2. 

Οΐ ώς ανω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Υπουργού 'Εσωτερικών. 
(Υ. Ε. 127/59.) 

'Αριθμός 17 
Ο ΠΕΡί? ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130/68) 

Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος Ψημολόφου 
Ή 'Επιτροπεία του 'Αρδευτικού Τμήματος Ψημολόφου έν τη 'Επαρ

χία Λευκωσίας, ενασκούσα τάς δυνάμει τών άρθρων 17 και 20 του 
περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου (έν τοΐς εφεξής άνα
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φερομένου ώς «ό Νόμος») χορηγουμένας αύτη εξουσίας, ήτοίμασε 
τους ακολούθους Κανονισμούς, οΐτινες κατ όταν συμμορφώσεως προς 
τάς διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου δημοσιεύονται εν τη έπισήμω 
έφημερίδι της Δημοκρατίας συμφώνως ιτρός το άρθρον 19 του Νόμου. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ώς οι Τροποποιητικοί 
Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος Ψημολόφου του 1971 καΐ θά 
άναγινώσκωνται όμοΟ μετά των Κανονισμών τοΰ 'Αρδευτικού Τμή
ματος Ψημολόφου 1936—1956 (έν τοΐς εφεξής αναφερομένων ώς «οι 
βασικοί Κανονισμοί») καΐ οί βασικοί Κανονισμοί θά άναγινώσκωνται 
δμου ώς οι Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος Ψημολόφου του 
1936 εως 1971. 

2.Ό Κανονισμός 4(3) των βασικών Κανονισμών διαγράφεται και 
αντικαθίσταται δια του ακολούθου νέου τοιούτου : 

«Ό Ταμίας θά λαμβάνη ώς άμοιβήν του 3% έπί των εισπράξεων». 

3. Ό Κανονισμός 5 των βασικών Κανονισμών τροποποιείται δια 
της έξ αύτου διαγραφής του αριθμού και τής λέξεως «£1.500 μίλς» 
και τής αντικαταστάσεως των δια τοϋ αριθμού και τής λέξεως 
« £ 3 λίραι.». 

(Υ.Ε. 731/59.) 

"Επίσημος 
Έφημερις 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
24. 7.1936 
22.1.1937 
18.11.1948 
4.2.1954 
16.2.1956. 

Έτυπώθη έν τω Τυιτο>ραφε[ω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


