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(α) Δια περίοδον ενός μηνός, θα πληρώνεται δικαίωμα, το όποιον 
θα ορίζεται εϊς έκάστην περίπτωσιν ύπό τοΰ Συμβουλίου, 
μή υπερβαίνον τάς £500. 

(β) Δια περίοδον μιας εβδομάδος, θα πληρώνεται δικαίωμα το 
όποιον θα ορίζεται εις έκάστην περίπτωσιν ύπό τοΰ Συμβουλίου, 
μή υπερβαίνον τάς £250. 

(γ) Δια μίαν και μόνον παράστασιν, κινηματογραφικήν παράστασιν, 
χρρόν, ψυχαγωγίαν ή δημοσίαν συγκέντρωσιν, θα πληρώνεται 
δικαίωμα, το όποιον θα ορίζεται είς έκάστην περίπτω,σιν ύπό 
του Συμβουλίου μή υπερβαίνον τάς £50.—». 

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

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

(2) Αί πρόνοιαι του παρόντος Κανονισμού δεν θά, έφαρμόζωνται 
άναφορικώς προς οίονδήποτε οίκημα τό όποιον ενοικιάζεται ή κατέχεται 
ύπό τοΰ Ιδιοκτήτου και χρησιμοποιείται ώς ξενοδοχεΐον, οίκοτροφεΐον, 
ξενών ή πανδοχεΐον ή αποκλειστικώς διά γεωργικούς σκοπούς, 
κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους ή οιουδήποτε μέρους τούτου». 
9. Ή παράγραφος (Ι) τοΰ Κανονισμού 181 τών βασικών Κανονισμών 

διά τοΰ παρόντος διαγράφεται και αντικαθίσταται ύπό της ακολούθου 
παραγράφου: 

«181.—(Ι) θ ά πληρώνεται καθ' εκαστον έτος ύπό τοΰ ιδιοκτήτου 
οίουδήποτε οικήματος εντός της περιοχής βελτιώσεως τό or ,Τον 
ενοικιάζεται ή παραχωρείται έπι μισθώσει και χρησιμοποιείται 
ώς ξενοδοχεΐον, οίκοτροφεΐον, ξενών ή πανδοχεΐον κατά τήν 
διάρκειαν του τοιούτου έτους ή οίουδήποτε μέρους τούτου, δικαίωμα 
τό όποιον θά καθορίζεται ύπό του Συμβουλίου κατά τό ύπό έξέτασιν 
έτος, μή υπερβαίνον τό 5% (πέντε τοις εκατόν) τοΰ κατά τό τοιούτον 
έτος είσπραχθησομένου ενοικίου». 
10.—(Ι) Ή παράγραφος (α) του Κανονισμού 221 των βασικών Κανο

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

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

Οί ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Υπουργού 'Εσωτερικών. 
(Υ.Ε. 109/65.) 

"Αριθμός 26 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ) 

ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

Κανονισμοί εκδοθέντες ύπό της έπι τών Υδάτων Επιτροπής 
Λεμύθου συμφώνως προς τό άρθρον 30. 

Ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείοτς του χωρίου Λεμύθου, ενασκούσα 
τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις· αυτήν ύπό του άρθρου 30 του 
περί Ύδατοπρσμηθείας Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) Νόμου, Κεφ. 
349, διά του παρόντος εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 
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1. Οι Κανονισμοί οδτοι θά άναφέρωνται ώς οι περί Ύδατοπρομη
θείας του χωρίου Λεμύθου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1972 και 
θά άναγινώσκωνται όμου μετά τών περί Ύδατοπρομηθείας τοΟ χω
ρίου Λεμύθου Κανονισμών του 1948 (εφεξής αναφερομένων ώς «οι 
βασικοί Κανονισμοί») και οι βασικοί Καονισμοί και οι παρόντες Κα
νονισμοί θά άναφέρωνται όμοΰ ώς οι περί Ύδατοπρομηθείας του χω
ρίου Λεμύθου Κανονισμοί 1948 εως 1972. 

2. Ό Κανονισμός 10 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται διά 
της διαγραφής εκ τούτου τών λέξεων και αριθμών «τά 150 μίλς κατά 
χίλια γαλόνια» και τής αντικαταστάσεως τούτων διά τών λέξεων και 
αριθμών : 

«διά ποσότητα ύδατος μέχρι 10 τόννων μηνιαίως, μέχρι 500 μίλς 
ετησίως' 

διά ποσότητα πέραν τών 10 τόννων άλλ' ουχί μεγαλυτέραν τών 
15 τόννων μηνιαίως, 100 μίλς κατά τόννον περιπλέον' 

διά ποσότητα πέραν τών 15 τόννων αλλ' ουχί μεγαλυτέραν τών 
20 τόννων μηνιαίως, 200 μίλς κατά τόννον περιπλέον' και 

διά ποσότητα πέραν τών 20 τόννων μηνιαίως· 300 μίλς κατά τόν
νον περιπλέον.». 

Οί ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έπαρχου Λεμεσού. 
(Υ.Ε. 1780/59.) 

'Αριθμός 27 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ' (ΧΩΡ ΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130 ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμοί του'Αρδευτικού Τμήματος Πάνω Άκουρδάλιας. 

Ή Επιτροπεία του 'Αρδευτικού Τμήματος Πάνω Άκουρδάλιας. έν 
τη Επαρχία Πάφου, ενασκούσα τάς δυνάμει του άρθρου 17 του περί 
'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερο
μένου ώς «ό Νόμος») χορηγουμένας αύτη εξουσίας, ήτοίμασε τους 
ακολούθους Κανονισμούς, οΐτινες κατόπιν συμμορφώσεως προς τάς 
διατάξεις τοΰ άρθρου 18 του Νόμου, δημοσιεύονται έν τή έπισήμω 
έφημερίδι τής Δημοκρατίας συμφώνως προς τό άρθρον 19 τοΟ Νό
μου : 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οί περί του 'Αρδευ
τικού Τμήματος Πάνω Άκουρδάλιας Κανονισμοί του 1972. 

2. Οί περί 'Αρδεύσεως Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος «Άρ
γάκι άρ. 1» του 1967 (έν τοις εφεξής αναφερόμενοι ώς «οί Κανονι
σμοί») θεωρούνται ώς γενόμενοι ύπό τής Επιτροπείας του 'Αρδευτι
κού Τμήματος Πάνω Άκουρδάλιας και θά έφαρμόζωνται εις τό Άρ
δευτικόν Τμήμα Πάνω Άκουρδάλιαςτου χωρίου Πάνω Άκουρδάλια, 
άναγινωσκόμενοι και έρμηνευόμενοι ώς έάν εΐχον άντικατασταθή έν 
αύτοΐς— 

(α) ό ορισμός τής λέξεως «"Επαρχος» έν τω Κανονισμω 2 διά 
τοΰ ορισμού «"Επαρχος» σημαίνει τον "Επαρχον τής 'Επαρ
χίας Πάφου' 

(β) αϊ λέξεις «Άργάκι άρ. 1» καί «Άργάκι», οπουδήποτε αδται 
απαντώνται έν αύτοΐς,.διά τών λέξεων «Πάνω Άκουρδάλια»' 


