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(β) ό αριθμός των μελών του πληρώματος οϊτινες μη σντες πο-
λΐται της Δημοκρατίας θα απασχολώνται ύφ' οιουδήποτε 
αδειούχου δια τήν έκτέλεσιν οιωνδήποτε καθηκόντων έν σχέ-
σει προς την σπογγαλιείαν δεν θα ύπερβαίνη τά 66 1/3% του 
ολικού αριθμού των μελών τ °δ πληρώματος των απασχο
λουμένων ύπό του έν λόγω αδειούχου. 

Εξεδόθη έν Λευκωσία τη 23η Μαρτίου 1971. 
( Ά ρ . Φακ. 16.) 

'Αριθμός 203 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22 (α) (i). 

Ό 'Υπουργός Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγό υ
μένας εις αυτόν δυνάμει του άρθρου 22 (α) (ΐ) του περί Χωρίων (Δι
οίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, διατάττει ώς ακολούθως : 

1. Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Μέσα Γειτονιάς (το όποιον έν τω 
παρόντι διατάγματι αναφέρεται ώς «το Συμβούλιον») θα εχη δικαί
ωμα νά δανεισθή παρά της Τραπέζης Κύπρου (ή οποία έν τω παρόντι 
διατάγματι αναφέρεται ώς «οί ΔανεισταΙ») ποσόν μη, υπερβαίνον τάς 
τριάκοντα χιλιάδας λίρας (£30,000) εντόκως προς οκτώ και ήμισυ 
τοΐς εκατόν (8%%) ύπό τους ακολούθους δρους : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά άποπληρωθή ύπό του Συμ
βουλίου εις τους Δαίνειστάς είς ·έπτά ϊσας έτη,σίαΐς δόσεις 
(συμπεριλαμβάνουσας το κεφάλαιον και τους τόκους)' 

(β) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθη ύπό του Συμ
βουλίου διά την ευθυγράμμισα/ και βελτίωσιν οδών εντός 
της Περιοχής Βελτιώσεως. 

2. Προς τόν σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή του ποσού 
του δανείου το Συμβούλιον, ύπό τήν επιφύλαξα/ οιασδήποτε άλλης 
ύποθηκεύσεως, θά υποθήκευση είς τους δανειστάς δλα τά τέλη,, ενοί
κια, διαπύλια ή δικαιώματα τά όποια έπι του παρόντος καΐ εντεύθεν 
εΐναι πληρωτέα προς το Συμβούλιον. 

Έγένετο έν Λευκωσία τη 3η Μαρτίου 1971. 
(Υ.Ε. 202/62.) 

'Αριθμός 204 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243) 

Διάταγμα δυνάμει τού "Αρθρου 22 (α) (ι). 

Ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγουμέ
νας εϊς αυτόν δυνάμει του άρθρου 22 (α) (ι) του περί Χωρίων (Διοί
κησις και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφάλαιο^ 243, διατάττει ώς ακο
λούθως : 

1. Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Λιοπετρίου (το όποιον έν τω πα
ρόντι διατάγματι αναφέρεται ώς «το Συμβούλιον») θά έχη δικαίωμα 


