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'Αριθμός 185 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130 ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμό! τοϋ 'Αρδευτικού Τμήμοττος «Τσαγγαρόβουνος» Βιτσάδας 

Ή 'Επιτροπεία τοϋ Αρδευτικοί} Τμήματος «Τσοτγγαρόβουνος» 
Βιτσάδας εν τη 'Επαρχία 'Αμμοχώστου ενασκούσα τάς δυνάμει του 
άρθρου 17 του περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου (έν τοις 
εφεξής αναφερομένου ώς «ό Νόμος») χορηγουμένας αύτη εξουσίας, 
ήτοίμασε τους ακολούθους Κανονισμούς οΐτινες κατόπιν συμμορφώ
σεως προς τάς διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου, δημοσιεύονται έν 
τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας συμφώνως προς το άρθρον 19 
του Νόμου : 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οί του 'Αρδευτικού 
Τμήματος «Τσαγγαρόβουνος» Βιτσάδας Κανονισμοί του 1972. 

2. Οί περί 'Αρδεύσεως Κανονισμοί του Αρδευτικοί) Τμήματος «Άρ Επίσημος 
γάκι άρ. 1» του 1967 (έν τοις εφεξής αναφερόμενοι ώς «οί Κανόνι Έφημερίς, 
σμοί») θεωρούνται ώς γενόμενοι ύπό τής Έπιαροπείας, του Άρδευ Παράρτημα 
τικου Τμήμοττος «Τσοτνγαρόβουνος» του χωρίου Βιτσάδας, άνοτγιγνω. 16^1967 
σκόμενοι ώς έάν ειχον άντικοπασταθή έν αύτοΐς— 

(α) αϊ λέξεις «Άργάκι άρ. 1» οπουδήποτε αδται άποτντώνται έν 
αύτοΐς, διά τής λέξεως «Τσαγγαρόβουνος»' 

(β) αϊ λέξεις «τήν 19ην Μαρτίου 1967» (δευτέρα γραμμή) και 
εντός τής τελευταίας εβδομάδος του μηνός «Φεβρουαρίου» 
(τρίτη και τετάρτη γραμμαί) έν τω Κανονισμω 3 διά των 
λέξεων «τήν Ιην 'Ιουλίου 1972 και εντός τής πρώτης εβδο
μάδος του μηνός Αυγούστου», αντιστοίχως. 

(γ) αϊ λέξεις «τής 31ης ημέρας του Μαρτίου» (πρώτη και δευ
τέρα γραμμαί) έν τω Κανονισμω 7 διά των λέξεων «τής 1ης 
'Οκτωβρίου». 

(δ) αϊ λέξεις «τής 1ης Ιανουαρίου» (τρίτη γραμμή) έν τω Κανο
νισμω 8 διά των λέξεων «τής 30ής Νοεμβρίου»' 

(ε) αϊ λέξεις «Κατά τους μήνας Μάρτιον, Άπρίλιον και Αϋγου
στον» (πρώτη γραμμή) έν τω Κανονισμω 11 διά των λέξεων 
«Κατά τους μήνας Αϋγουστον και Σεπτέμβριον». 

3. Οί Κανονισμοί 5, 12 (1) (α) και (β), 13 και 14 (1) και (2) των?*' 
βασικών Κανονισμών διά του παρόντος διοτνράφονται και άντικαθί
στοτνται ώς ακολούθως : 

Κανονισμός 5. "Εκαστος των έν λόγω αναφερομένων γαιοκτη
μόνων θά πληρώντ) τέλος μή υπερβαίνον τάς πέντε λίρας (£5) κατ' 
έτος ώς άπό καιρού εις καιρόν ήθελεν όρισθή υπό τής Επιτροπείας 
δι' έκάστην κυβερνητικήν σκάλαν κατεχομένην ύπ' αύτου ήτις ωφε
λείται ή δυνατόν νά ώφεληθή έκ των έργων και έπιπρόσθετον τέλος 
μή υπερβαίνον τά 500 μίλς ώριαίως δι' άρδευσιν κτημάτων ευρι
σκομένων εντός του 'Αρδευτικού. 

•Κανονισμός 12 (1) (α) και (β). Ουδέν πρόσωπον θά προσθετή 
νέας διακλαδώσεις έκ σωλήνων άνευ τής αδείας τής 'Επιτροπείας. 

Κανονισμός 13. "Εκαστος Ιδιοκτήτης διά μέσου των γαιών του 
όποιου διέρχονται αϊ διασωληνώσεις οφείλει νά καλλιεργή είς τοιού
τον βάθος διά νά μήν είναι δυνατή ή καταστροφή των σωλήνων, 
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έάν δέ οδτος ήθελε παράλειψη να πράξη ούτως ή Επιτροπεία δύνα
; 

τ α ι να φροντίση δια την έπιδιόρθωσιν τών σωλήνων καΐ τά γενό
μενα προς τούτο έ"ξοδα θά πληρώνωνται ύπό του* ενδιαφερομένου 
Ιδιοκτήτου, επιπροσθέτως προς τά τέλη τά πληρωτέα ύπό του τοιού
του Ιδιοκτήτου δυνάμει του Κανονισμού 5 άνευ απαλλαγής δι ' οιαν
δήποτε άλλην εύθύνην του τοιούτου προσώπου διά παράδασιν του 
Κανονισμού τούτου. 

Κανονισμός 14 (1) κα ι (2) . Έ ά ν δύο ή περισσότερα πρόσωπα 
ενδιαφέρωνται δι* οιανδήποτε διακλάδωσιν σωλήνων και καταστη 
αδύνατον νά συμφωνήσουν μεταξύ των διά την έπιδιόρθωσιν τών 
σωλήνων τούτων ή Επιτροπεία θά φροντίζη διά την έπιδιόρθωσιν 
ή έγκατάστασιν τούτων καί τά προς τούτο γενόμενα Κξοδα θά 
πληρώνωνται ύπό τών ενδιαφερομένων Ιδιοκτητών κατά τοιαύτην 
άναλογίαν ην ή Επιτροπεία ήθελε διάταξη επιπροσθέτως προς τά 
τέλη τά πληρωτέα ύπό έκαστου τοιούτου Ιδιοκτήτου συμφώνως του 
ΚανονισμοΟ 5. 

(Υ.Ε. 87/72.) 


