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'Αριθμός 32 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130 ΤΟΥ 1968) 

ΕφημερΙς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
16.6.1967. 

Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος «Γεροκόλυμπος— Στάλος— 
Άγκούλους» 'Ακάνθους. 

Ή 'Επιτροπεία του 'Αρδευτικού Τμήματος «Γεροκόλυμπος— Σταλός 
—·'Αγκούλους» 'Ακάνθους έν τη 'Επαρχία 'Αμμοχώστου, ενασκούσα 
τάς δυνάμει του άρθρου 17 του περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρί
ων) Νόμου (έν τοΐς εφεξής αναφερομένου ώς «ό Νόμος») χορηγού
μενος αυτί) εξουσίας, ήτοίμασε τους ακολούθους Κανονισμούς, οΐτι
νες κατόπιν συμμορφώσεως προς τάς διατάξεις του άρθρου 18 του 
Νόμου, δημοσιεύονται έν τη έπισήμω εφημέριοι της Δημοκρατίας 
συμφώνως προς τό άρθρον 19 του Νόμου : 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ώς οι περί τοΟ 'Αρδευ
τικού Τμήματος «Γεροκόλυμπος—Σ ταλός—Άγκούλους» 'Ακάνθους 
Κανονισμοί του 1972. 

2. ΟΊ περί 'Αρδεύσεως Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος «Άρ !p™^^j 
γάκι άρ. 1» του 1967 (έν τοΐς εφεξής αναφερόμενοι ώς «οί Κανονι
σμοί») θεωρούνται ώς γενόμενοι υπό της 'Επιτροπείας του 'Αρδευ
τικού Τμήματος «Γεροκόλυμπος—Στάλος—Άγκούλους» Ακάνθους 
και θα έφαρμόζωνται εις τό Άρδευτικόν Τμήμα «Γεροκόλυμπος—Στά
λος—Άγκόύλους» του χωρίου Ακάνθους, άναγινωσκόμενοι ώς έάν 
εΐχον άντικατασταθή έν αυτοΐς— 

(α) αϊ λέξεις «Άργάκι άρ. 1», οπουδήποτε αύται απαντώνται 
έν αύτοΐς, δια τών λέξεων «Γεροκόλυμπος—Στάλος Άγκού
λους»" 

(β) αί λέξεις «την 19ην Μαρτίου 1967» (δευτέρα γραμμή), και 
«εντός της τελευταίας εβδομάδος του μηνός Φεβρουαρίου», 
(τρίτη και τετάρτη γραμμαί), έν τω Κανονισμώ 3, διά τών 

λέξεων «τήν 21ην Νοεμβρίου 1971» και «εντός της πρώτης 
εβδομάδος του μηνός Νοεμβρίου», αντιστοίχως' 

(γ) αί λέξεις «της 31ης ημέρας τοΰ Μαρτίου» (πρώτη και δευ
τέρα γραμμαί), έν τω Κανονισμώ 7, διά τών λέξεων «της 1ης 
Φεβρουαρίου»' 

(δ) αί λέξεις «της 1ης Ιανουαρίου» (τρίτη γραμμή), έν τω Κα
νονισμώ 8, διά τών λέξεων «της 30ης Νοεμβρίου»' 

(ε) αί λέξεις «Κατά τους μήνας Μάρτιον, Άπρίλιον και Αϋγου
στον» (πρώτη γραμμή), έν τώ Κανονισμώ 11, διά τών λέξεων 
«Κατά τους μήνας Αϋγουστον έως Όκτώβριον»' 

(στ) αί λέξεις «1ης Απριλίου» (πρώτη γραμμή), έν τη παραγρά
φω (1) του Κανονισμού 14, διά τών λέξεων «1ης 'Οκτω
βρίου». 

3. Ό Κανονισμός 5 τών βασικών Κανονισμών διά του παρόντος 
διαγράφεται και αντικαθίσταται ώς ακολούθως : 

«"Εκαστος τών έν λόγω αναφερομένων γαιοκτημόνων θά πληρώ
νη τέλος μη υπερβαίνον τά 250 μίλς κατά τόννον καταναλισκομέ
νου ύδατος δι' αρδευτικούς σκοπούς έξ έκαστου φρέατος κατεχομέ
νου ύπ' αύτου τό όποιον ωφελείται ή δυνατόν νά ώφεληθή έκ τών 
έ'ργων. "Απαντες δέ οί γαιοκτήμονες οφείλουν νά τοποθετήσουν 
ύδρομετρητάς έπί τών φρεάτων των προς έ"λεγχον του αντλούμενου 
ύδατος.». 

(Υ.Ε. 77/71.) 




