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(Διοίκησίς και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, διαταχτεί ώς ακο
λούθως : 

1. Το Συμβούλιον Βελτιώσεως 'Αγίας Φυλάξεως (το όποιον εν 
τω παρόντι διοττάγματι αναφέρεται ώς «το Συμβούλιον») θά εχη 
δικαίωμα να δανεισθή παρά της Τραπέζης Κύπρου (ή οποία εν τω 
παρόντι διατάγματι αναφέρεται ώς «οι Δανεισταί») ποσόν μη, υπερ
βαίνον τάς τριάκοντα πέντε χιλιάδας λίρας (£ 35,000) εντόκως προς 
οκτώ και ήμισυ.τοις εκατόν (8χ/2%) υπό τους ακολούθους δρους : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θα άποπληρωθή ύπό του Συμ
βουλίου εις τους δανειστάς εις επτά (7) ϊσας ετησίας δόσεις 
(συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και του τόκου)" 

: (β) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή ύπό του Συμ
βουλίου διά τήν εύθυγράμμισιν κ α! βελτίωσιν οδών εντός 
της περιοχής Βελτιώσεως. 

2. Προς τον σκοπό ν δπως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή του ποσού 
του δανείου το Συμβούλιον, ύπό την έπιφύλαξιν οιασδήποτε άλλης 
ύποθηκεύσεως, θά υποθήκευση εις τους δανειστάς δλα τά τέλη, ενοί
κια, διοατύλια ή δικαιώματα τά όποια επί του παρόντος καΐ εντεύθεν 
είναι πληρωτέα προς το Συμβούλιον. 

Έγένετο εν Λευκωσία τή 3η Μαρτίου 1971. 
(Υ. Ε. 1255/59/4.) 

'Αριθμός 161 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130 ΤΟΥ 1968) 

Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19 του περί 'Αρδευτικών Τμη
μάτων (Χωρίων) Νόμου οι ακόλουθοι Κανονισμοί, εκδοθέντες ύπό 
της Επιτροπείας του 'Αρδευτικού Τμήματος Κατωκοπιας έντή 'Επαρ
χία Λευκωσίας, δημοσιεύονται εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημο
κρατίας. 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 
Κανονισμοί. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οί του 'Αρδευτικού Επίσημος. 
Τμήματος Κατωκοπιάς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1971 και ^ Τ Μ ^ ^ 
θά άναγινώσκωνται ομού μετά τών του 'Αρδευτικού Τμήματος Κοπώ. Παράρτημα 
κοπιάς Κανονισμών 1932 εως 1.969 (εν τοΐς εφεξής αναφερομένων ώς Τρίτον : 
«οί βασικοί Κανονισμοί») και οι βασικοί Κανονισμοί μετά των πα 22.1.1937 
ράντων Κανονισμών θά άναφέρωνται όμοΰ ώς οί του 'Αρδευτικού 92Ί9&2 
■Τμήματος Κατωκοπιάς Κανονισμοί του 1932 εως 1971. 30.5.1969. 

2. Το άρθρον 5 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται διά της 
εξ αυτού διαγραφής τών λέξεων «πέντε σελινιών» και τής αντικατα
στάσεως αυτών διά τών λέξεων «πέντε λιρών». 

(Υ.Ε.771/59.) 

'Αριθμός 162 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130/68) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό τής 'Επιτροπείας τοΰ 'Αρδευτικού 
Τμήματος Κάτω και Πάνω Ζώδιας «Κόννος». 

Ή 'Επιτροπεία του 'Αρδευτικού Τμήματος Κάτω και Πάνω Ζώδιας 
«Κόννος», ενασκούσα τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις αυτήν δυ
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νάμει του άρθρου 19 του περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νό
μου, Κεφ. 342, ώς οδτος έτροποποιήθη δια του Νόμου 130/68, δια του 
παρόντος εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι Κανονισμοί ούτοι δύνανται να αναφέρονται ώς οι περί 'Αρ
δεύσεως Κανονισμοί τοΰ 'Αρδευτικού Τμήματος Κάτω και Πάνω Ζώ
διας «Κόννος». 

2. Οι περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Κανονισμοί του Αρ
δευτικού Τμήματος «Άργάκι Άρ. 1» τοΰ 1967 οί δημοσιευθέντες εις 
το Τρίτον Παράρτημα της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας 
της 16ης 'Ιουνίου 1967, ύπ' άρ. γνωστοποιήσεως 496— 

(α) θεωρούνται ώς Κανονισμοί θεσπισθέντες ύπό της Επιτρο
πείας του 'Αρδευτικού Τμήματος τών χωρίων Κάτω και Πάνω 
Ζώδιας «Κόννος»' 

(β) θά έφαρμόζωνται εις τά χωρία Κάτω και Πάνω Ζώδια : 
Νοείται δτι αϊ λέξεις «Άργάκι» και «Άργάκι Άρ. 1», 

οπουδήποτε αύται απαντώνται, θά αντικαθίστανται δια τών 
λέξεων «Κάτω και Πάνω Ζώδια» και «Κάτω και Πάνω Ζώδια 
«Κόννος», αντιστοίχως. 

(γ) αί ήμερομηνίαι αϊ άναφερόμεναι εις τήν παράγραφον 3 δέον 
δπως άντικατασταθοΰν διά τών ημερομηνιών «18ην Ίοα/ουα
ρίου 1971» και «πρώτης εβδομάδος τοΰ μηνός Δεκεμβρίου» 
αντιστοίχως' 

(δ) οί αριθμοί καί αί ήμερομηνίαι αί άναφερόμεναι εις τάς πα
ραγράφους 4 (2), 4 (3), 6, 7, 8, 11 καί 14 (1) δέον δπως 
αντικατασταθούν διά τών αριθμών καί ημερομηνιών «31 ην 
Αυγούστου», «1%», «31ης Αυγούστου», «1ης Μαρτίου», 
«30ής Σεπτεμβρίου», «Μάρτιον» καί «1ης Μαρτίου», αντι
στοίχως' καί 

(ε) το δικαίωμα δπερ αναφέρεται εις τήν παράγραφον 5 δέον 
δπως άντικατασταθή διά του αριθμού £30 καί £25, αντι
στοίχως. 

(Υ.Ε. 44/71.) 

Αριθμός 163 
Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 259 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 81 ΤΟΥ 1963) 

Έξουσιοδότησις δυνάμει της επιφυλάξεως έν τω άρθρω 10 

Ό "Επαρχος Αμμοχώστου ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου
μένας εις αυτόν δυνάμει της έν τω άρθρω 10 του περί Δημοσίας 
Υγείας (Χωρίων) Νόμου διαλαμβανομένης επιφυλάξεως, διά τοΰ 
παρόντος παρέχει εις τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας Γαστριών 
(Επαρχία Αμμοχώστου) τήν άκόλουθον έξουσιοδότησιν : 

1. Ή Χωριτική 'Επιτροπή Υγείας Γαστριών (Επαρχία Αμμοχώ
στου) (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «Χωριτική 'Επιτροπή Υγεί
ας») θά είναι ελευθέρα νά συνάψη δάνειον παρά της Συνεργατικής 
Πιστωτικής Εταιρείας Γαστριών (έν τοις εφεξής αναφερομένης ώς 
«ό δανειστής») το ποσόν τών διακοσίων πεντήκοντα λιρών (£250) 
μετά τόκου ουχί πέραν τών επτά τοις έκοπόν (7%)· ετησίως ύπό 
τους ακολούθους δρους, ήτοι : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά είναι πληρωτέον ύπό τής Χω
ριτικής 'Επιτροπής Υγείας προς τον δανειστήν ε'ις τέσσα


