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'Αριθμός 184 
Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 64 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 15 ΤΟΥ 1965) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό της Δημοτικής 
Επιτροπής 'Ακάνθους 

Ή Δημοτική Επιτροπή 'Ακάνθους, ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας ε'ις αυτήν δυνάμει των άρθρων 8 και 37 του περ,ί Δήμων 
Νόμου και οιουδήποτε έτερου προς τοΰτο έξουσιοδοτοΟντος Νόμου, 
θεσπίζει ώδε τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ώς οι Δημοτικοί (Τρο- Επίσημος 
ποποιητικοί) Κανονισμοί 'Ακάνθους 1972 και θα άναγινώσκωνται Έψημερίς 
όμοΰ μετά των Δημοτικών Κανονισμών 'Ακάνθους του 1965 £ως 1969 ΠβΡ*Ρ*ημο: 
(έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «οι βασικοί Kon/ονισμοΙ») καΐ ol i / ^^es 
(δασικοί Κανονισμοί όμοΰ μετά τών παρόντων Κανονισμών δύνανται 18.7.1969. 
νά αναφέρονται ώς οί Δημοτικοί Κανονισμοί ΆκανθοΟς 1965 Μως 1972. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 

2. Ό Κανονισμός 17 του Δευτέρου Πίνακος τών δασικών Κανονι
σμών τροποποιείται ώς ακολούθως : 

(α) "Ο αριθμός «150» της στήλης τών δικαιωμάτων της παρα
γράφου (α) (δευτέρα γραμμή) διαγράφεται και αντικαθί
σταται διά του άριθμοΰ «250». 

(β) Ή παράγραφος (β) τροποποιείται διά της διαγραφής του 
αριθμού «400» της στήλης τών δικαιωμάτων (δευτέρα γραμ
μή) και της έν οτύτη προσθήκης μετά τήν λέξιν «όκάδας» 
(δευτέρα γραμμή) τών λέξεων «πέντε μίλς δι' έκάστην περι
πλέον όκδν». 

(γ) Ή παράγραφος (γ) τροποποιείται διά της διαγραφής τών 
λέξεων «£ξ ή περισσοτέρων οκάδων 75 μίλς» (πρώτη καΐ 
δευτέρα γραμμαί) και τής προσθήκης μετά τήν λέξιν «πρό
δατον» (πρώτη γραμμή) τών λέξεων «δάρους μέχρις £ξ οκά
δων 100 μίλς εκαστον και πέραν τών Μξ οκάδων 5 μίλς τήν 
περιπλέον όκαν». 

(δ) Ό αριθμός «50» της στήλης τών δικαιωμάτων της παραγρά. 
φου (δ) διαγράφεται και αντικαθίσταται διά του αριθμού 
«75» μίλς. 

3. Ή παράγραφος (1) τοΟ Κανονισμού 27 τών δασικών Κανονισμών 
τροποποιείται ώς ακολούθως : 

(α) Οί αριθμοί «5», «10», «20», «25», «30» και «50» της στήλης τών 
δικαιωμάτων τών υποδιαιρέσεων (α), (β), ( γ ) , (δ), (ε) και 
(στ) της παραγράφου (1) διαγράφονται και άντικοΦίστανται 
διά τών αριθμών «10», «15», «30», «40», «50» και «75» μίλς 
αντιστοίχως. 

(β) Ό αριθμός «30» μίλς της ύποδιαιρέσεως (η) της παραγρά
φου (1) (δευτέρα γραμμή) διαγράφεται και αντικαθίσταται 
διά τοΟ αριθμού «50» μίλς. 

4. Ό Κανονισμός 46 των δασικών Κανονισμών τροποποιείται ώς 
ακολούθως : 
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ΟΙ αριθμοί «75», «35»; «ICO», «2G0», «350», «20G» και «300» της 
στήλης των δικαιωμάτων των παραγράφων (α), (β), ( γ ) ; (δ), (ε), 
(στ) καΐ '(ζ) του Κανονισμού 46, διαγράφονται και αντικαθίστανται 
δια τών αριθμών «100», «50», «150», «250»,. «400», «250» και «400» 
μιλς αντιστοίχως. 

5. Ό Κανονισμός 55 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται ώς 
ακολούθως : 

Οι αριθμοί «5», «10», «15» και «25» της στήλης τών δικαιωμάτων 
τών παραγράφων (α), (β), (γ) και (δ) του Κανονισμού 55, δια
γράφονται καΐ αντικαθίστανται δια τών αριθμών «10», «20», «30» 
καΐ «50» μίλς αντιστοίχως. 

6. Ό Κανονισμός 91 Α (2) τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται 
ώς ακολούθως : 

Οι αριθμοί «30», «60», «1C0» καΐ «2C0» της στήλης τών δικαιω
μάτων τών υποδιαιρέσεων (α), (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 
(2) του Κοα/ονισμου 91 Α διαγράόονται και αντικαθίστανται δια 
τών αριθμών «50», «100», «200» κ:.ίί «300» μίλς αντιστοίχως. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 
7. Το Δεύτερον Δελτίον «Δικαιώματα δια το Ζύγισμα, το μέτρημα 

ή την δοκιμήν εμπορευμάτων» τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται 
ώς ακολούθως : . 

(α) ΟΙ αριθμοί «3» της στήλης «Δικαιώματα» και «6» της στήλης 
«Δικαιώματα δι' οιανδήποτε ποσότητα πέραν τοΟ ελαχίστου 
βάρους» του κονδυλίου «3» διαγράφονται καΐ αντικαθίστανται 
δια τών αριθμών «5» και «3» αντιστοίχως. 

(β) Ό αριθμός «6» της στήλης «/δικαιώματα δι' οιανδήποτε ποσό. 
. τητα πέραν του ελαχίστου Οάρους» του κονδυλίου «7» δια

γράφεται καΐ αντικαθίσταται δια του αριθμού «2». 
(γ) Αϊ λέξεις «δια κάθε 2 οκάδες» της στήλης «Δικαιώ

ματα δι' οιανδήποτε ποσότητα του ελαχίστου βάρους» του 
κονδυλίου «37» διαγράφεται και αντικαθίσταται δια τών λέ
ξεων «την όκαν». 

(δ) Οί αριθμοί «5» της στήλης «Δικαιώματα» καΐ «4» της στήλης 
«Δικαιώματα δι' οίοα/δήποτε ποσότητα πέραν του ελαχίστου 
βάρους» του κονδυλίου «45» διαγράφονται και αντικαθίσταν
ται δια τών αριθμών «10» και «2» αντιστοίχως. 

(ε) Αϊ λέξεις «δια κάθε 2 οκάδες» της στήλης «Δικαιώματα δι* 
οκχνδήποτε ποσότητα πέραν του ελαχίστου βάρους» του κον
δυλίου «49», διαγράφονται καΐ αντικαθίστανται δια τών λέ
ξεων «την όκαν». 

Οί ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν υπό του Υπουργικού Συμβου
λίου. 

(Υ.Ε. 756/59.) 


