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Αριθμός 214 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤ1ΚΩΜ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΏΡΙΑ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130 ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος «Σύρματα—, 
Κόπετρα» Καλαδασοΰ 

Ή Έττιτρεπεία τοΰ 'Αρδευτικού Τμήματος «Σύρματα—Κόπετρα» 
Καλαδασοΰ έν τη 'Επαρχία Λάρνακος, ενασκούσα τάς δυνάμει του 
άρθρου 17 του περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου (£ν τοΐς 
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 έφημερϋδι της Δημοκρατίας συμφώνως προς το άρθρον 
19 τοΰ Νόμου : 

1. ΟΙ παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι του Αρδευτικού 
Τμήματος, «Σύρματα—Κόπετρα» Καλαδασοΰ Κανονισμοί του 1972. 

2. ΟΊ περί 'Αρδεύσεως Κανονισμοί τοΰ 'Αρδευτικού Τμήμοαος «Άρ
γάκι άρ. 1» τοΰ 1967 (έν τοΐς εφεξής αναφερόμενοι ώς «ot Κανονι
ομοί») θεωρούνται ώς γενόμενοι ύπό της 'Επιτροπείας τοΰ Αρδευ
τικού Τμήμοττος «Σύρματα—Κόπετρα» και θά .εφαρμόζονται εις το 
Άρδευτικόν Τμήμα «Σύρματα—Κόπετρα» Καλαδασοΰ τοΰ χωρίου 
Καλαδασοΰ άναγιγνωσκόμενοι και έρμηνευόμενοι ώς έάν εΐχον άν
τικατασταθή έν αύτοις : 

(α) ό ορισμός της λέξεως «"Επαρχος» έν τω Κανονισμω 2 δια 
τοΰ ορισμού : «"Επαρχος» σημαίνει τον "Επαρχον της 
Επαρχίας Λάρνακος* 

(β) αϊ λέξεις «Άργάκι άρ. 1» και «Άργάκι», οπουδήποτε αδται 
απαντώνται έν αύτοΐς, διά της λέξεως «Καλαδασοΰ»" 

(γ) αϊ λέξεις «την 19ην Μαρτίου 1967» (δευτέρα "γραμμή) κα. 
«τοΰ μηνός Φεδρουαρίου» (τετάρτη γραμμή) έν τω Κανόνι 
σμω 3 διά των λέξεων «21ης Αυγούστου 1972» και «τοΰ μη
νός Ιουλίου»" 

(δ) αϊ λέξεις «τής 31ης ημέρας τού Μαρτίου» (πρώτη και δευ
τέρα γραμμή) έν τω Κανονισμω 7, διά των λέξεων «τής 
1ης ή'μέρσ,ς τοΰ μηνός Ιουλίου»' 

(ε) αϊ λέξεις «κατά τους μήνας Μάρτιον, ?Απρίλιον και Αϋγου
στον» (πρώτη γραμμή) έν τω Κανονισμω 11, διά των λέ
ξεων «Κατά τους μήνας Σεπτέμδριον και Όκτώδριον»" 

(στ) αϊ λέξεις «1ης Απριλίου» (δευτέρα γραμμή) έν τη παρα
γράφω (1) τοΰ Κανονισμού 14, διά των λέξεων «τής 1ης 
ημέρας τοΰ μηνός Σεπτεμδρίου». 

Έγένοντο τή 10η Νοεμδρίου 1972. 
(Υ.Ε. 88/72.) 




