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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»' 
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(γ) αϊ λέξεις «την 19ην Μαρτίου 1967» (δευτέρα γραμμή), και 
«του μηνός Φεβρουαρίου» (τετάρτη γραμμή), έν τω Κανονι
σμώ 3, δια των λέξεων «τήν 23ην 'Απριλίου 1971». και «του 
μηνός Απριλίου», αντιστοίχως' 

(δ) το ποσοστόν «2%» (πρώτη γραμμή), έν τη παραγράφω (3) 
του Κανονισμού 4, διά του ποσοστού «5%». 

Έγένοντο τη 18η Ιανουαρίου 1972. 
(Υ.Ε. 47/64.) 

'Αριθμός 28 K&j 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1962 ΕΩΣ 1966 
(ΝΟΜΟΙ 32 ΤΟΥ 1962, 10 ΤΟΥ 1963 ΚΑΙ 79 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα 'Ελέγχου δυνάμει του άρθρου 3 (1) 

'Επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλων κρίνει δτι, διά νά έξασφαλισθή 
έν τω δημοσίω συμφέροντι ή διάθεσις τών έν τω κάτωθι Πίνακι ανα
φερομένων εμπορευμάτων εις λογικάς τιμάς, είναι επωφελές δπως 
ταύτα τεθώσίν Οπό ελεγχον δυνάμει τών διατάξεων τών περί 'Εμπο
ρευμάτων και Υπηρεσιών (Κανονισμός και "Ελεγχος) Νόμων του 
1962 εως 1966 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό Νόμος»). 

Νυν, κατά ταύτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξου
σίας τάς παρεχομένας είς αυτό δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 
3 του Νόμου, διά του παρόντος διατάσσει ώς ακολούθως : 

1. Το παρόν Διάταγμα δύναται νά άναφέρηται ώς το περί Εμπο
ρευμάτων και 'Υπηρεσιών (Κανονισμός και "Ελεγχος) (Εμπορεύ
ματα) Διάταγμα του 1972. 

2. Έ ν τω παρόντι Διατάγματι ό δρος «εμπορεύματα» σημαίνει τα 
εμπορεύματα τά αναφερόμενα είς τόν κάτωθι Πίνακα. 

3. Τά «εμπορεύματα» διά του παρόντος κηρύσσονται ώς εμπορεύ
ματα ύπό έ'λεγχον δυνάμει και διά τους σκοπούς του Νόμου. 

ΠΙΝΑΞ 
1. Ώ ά 
2.. Μίγματα ελαιολάδου 
3. Εισαγόμενα νωπά κρέατα 
4. Χαλλούμια. 

'Εξεδόθη τή 27η Ιανουαρίου 1972 
(Άρ. Φακ. Υ.Ε.Β. 29/60/Η.) 

Έτυττώθη έν.τώ ΤυπογραφεΙω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


