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'Αριθμός 223 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΑ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130 ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος Γουδίου—Χόλης— 
Σ κουλλίου. 

Ή 'Επιτροπεία του 'Αρδευτικού Τμήματος Γουδίου—Χόλης—Σ κουλ
λίου έν τη 'Επαρχία Πάφου, ενασκούσα τάς δυνάμει του άρθρου 17 
τοΟ περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρία) Νόμου (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ώς «ό Νόμος»), χορηγουμένας αυτή εξουσίας, ήτοί
μασε τους ακολούθους Κανονισμούς, οϊτινες. κατόπιν συμμορφώσεως 
προς τάς διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου, δημοσιεύονται έν 
τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας συμφώνως προς τό άρθρον 
19 του Νόμου : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι του 'Αρδευ
τικού Τμήματος Γουδίου—Χόλης—Σ κουλλίου Κανονισμοί του 1972. 

2. Οι περί 'Αρδεύσεως Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος 
«Άργάκι άρ. 1» του 1967 (έν τοις εφεξής αναφερόμενοι ώς «οί Κα
νονισμοί») θεωρούνται ώς γενόμενοι ύπό της Επιτροπείας του 'Αρ
δευτικού Τμήματος Γουδίου—Χόλης—Σ κουλλίου και θά εφαρμόζον
ται εις τό Άρδευτικόν Τμήμα Γουδί—Χόλη—Σ κούλλι τών χωρίων 
Γουδίου—Χόλης—Σ κουλλίου άναγινωσκόμενοι και έρμηνευόμενοι ώς 
έάν ειχον άντικατασταθή έν αύτοΐς : 

(α) ή ερμηνεία του δρου «"Επαρχος», εις τον Κανονισμόν 2, δια 
τής έξης ερμηνείας : «"Επαρχος» σημαίνει τόν "Επαρχον 
τής Επαρχίας Πάφου' 

(β) αϊ λέξεις «Άργάκι άρ. 1», οπουδήποτε α5ται απαντώνται 
έν αύτοΐς, διά τών λέξεων «Γουδί—Χόλη—Σ κούλλι»" 

(γ) αϊ λέξεις «τήν 19ην Μαρτίου 1967» (δευτέρα γραμμή) και 
«της τελευταίας εβδομάδος του μηνός Φεβρουαρίου» (τρίτη 
και τετάρτη γραμμαί) έν τω Κανονισμώ 3, διά τών λέξεων 
«τήν 4ην "Iocvouapiou 1970» καί «της πρώτης εβδομάδος του 
μηνός Δεκεμβρίου», αντιστοίχως' 

(δ) τό ΐΐοσοστόν «2%» (πρώτη γραμμή) έν τή παραγράφω 3 
τοΟ Κανονισμού 4, διά του ποσοστού «4%»* 

(ε) αϊ λέξεις «31ην Δεκεμβρίου» (δευτέρα γραμμή) έν τω Κα
νονισμώ .6, διά τών λέξεων «30ήν Νοεμβρίου»' 

(στ) αί λέξεις «1ης Ιανουαρίου» (τρίτη γραμμή) έν τω Κανο
νισμό 8, διά τών λέξεων «31ης Ιανουαρίου»' 

(ζ) αί λέξεις «1ης Απριλίου» (δευτέρα γραμμή) έν τή παρα
γράφω 1 του Κανονισμού 14, διά τών λέξεων «30ής Απρι
λίου»" 

(η) ή λέξις «Άργάκι» (ε\τη και όνδόη γραμμαί) έν τή παρα
γράφω (4) του Κανονισμού 17, διά τών λέξεων «Γουδί—Χόλη 
—Σ κούλλι». 

Έγένοντο τή 13η Νοεμβρίου 1972. 
(Υ.Ε. 40/70.) 




