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του δ ιατάγματος υπ' άρ. 7' 
Και επειδή δια δ ιατάγματος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πρά- k 

ξεως υπ' άρ. 1007 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος 
της Δημοκρατίας τής 23ης Δεκεμβρίου 1970, ή έν λ ό γ ω περίοδος έπι
τάξεως παρετάθη μέχρι τής 5ης ' Ιανουαρίου 1972* 

Και επειδή ή ε'ιρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκα ία 
διά τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας δια περαιτέρω 
περίοδρν ενός έτους : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλ ιο ν δυνάμει τής επιφυλά
ξεως (β) τοΰ εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έ π ι τ ά ξ ε ω ς ' Ιδιοκτη
σίας Νόμου., ή ένάσκησις τών όποιων ανετέθη υπό του Υπουργικού 
Συμβουλίου ε'ις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει τήν περίοδον 
έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι μέχρι τής 5ης 
' Ιανουαρίου Ί973. 

Έ γ έ ν ε τ ο τή 14η Δεκεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 1278/59/Ε/11.) 

'Αριθμός 1030 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ ( Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ ΚΑΙ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Ι Σ ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 46 ΤΟΥ 1961, 58 ΤΟΥ 1962, 
4 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 31 ΤΟΥ 1969) 

Κανονισμοί γενόμενοι υπό τοΰ Συμβουλίου Βελτιώσεως "Αλωνας. 

Το Συμβούλιον Βελτιώσεως "Αλωνας, ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
χορη.γουμένας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 24 του περί Χωρίων (Δι
οίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, εκδίδει τους ακολούθους Κανονι
σμούς : 

■Επίσημος 1. ΟΙ παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οί περί Χωρίων 
■Εφημερίς (Διοίκησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί "Αλωνας 
Παράρτημα 1971 ('Αρ. 2) και θά άναγινώσκωνται όμου μετά τών περί Χωρίων 
1P1T°7.1951 (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμών "Αλωνας 1951 εως 1971 (έν 
18.10.1966 το ΐς εφεξής αναφερομένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί»), οί δε βασικοί 
I7.i2.i97i. Κανονισμοί μετά τών παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οί 

περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί "Αλωνας 1951 
εως 1971. 

2. Ό Κανονισμός 117 τών βασικών Κανονισμών διά του παρόντος 
διαγράφεται και αντικαθίσταται ύπό τοΰ ακολούθου Κανονισμού : 

«117.—(1) Τά ακόλουθα δικαιώματα θά πληρώνωνται ύπό τοΰ 
ιδιοκτήτου ή κατόχου οιουδήποτε οικήματος ή τόπου έφοδιαζομένου 
δι' οικιακού ύδατος, ήτοι : 

(α) 'Εν σχέσει προς οίκίαν, καφενεΐον, κατάστημα ή άποθήκην 
θά πληρώνεται δικαίωμα καθοριζόμενον εις έκάστην περί
πτωσιν ύπό του Συμβουλίου και το όποιον δ έ ν θά ύπερβαίνη 
τάς £25 κατ' έτος ή μέρος του έτους, 

(β) 'Εν σχέσει προς ξενοδοχεΐον, ο'ικοτροφεΐον, κατάλυμα, έργο
στάσιον ή βιομηχανικήν έπιχείρησιν, θά πληρώνεται δικαί
ωμα καθοριζόμενον εις έκάστην περίπτωσιν ύπό του Συμ
βουλίου και το όποιον δέν θά ύπερβαίνη τάς £30 κατ' έτος 
ή μέρος του έτους.». 

Οί ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Υ π ο υρ γο ύ Εσωτερι 

κών. 
(Υ.Ε. 1837/59.) 
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