
100 

Αριθμός 216 
Ο ΠΕΡ,Ι ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣ..Ι Σ) ΝΟΜΟΣ, 

ΚΕΦ. 243 

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

Ό Υπουργός Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορη,γου-
μένας εις αυτόν δυνάμει τοΰ άρθρου 22 (a ) (i) του περί Χωρίων 
(Διοίκησης ·καί Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, διατάττει ώς ακολού
θως : 

1. Το' Συμβούλιον Βελτιώσεως Κοιλανίου (το όποιον εν τω πα
ρόντΐ δκχτάγματι αναφέρεται ως «το Συμβούλιον») θά εχτ] δικαίωμα 
νά'δανεισθή πάρα των Δανειστικών 'Επιτρόπων (οι όποιοι εν τω* ■ πά
ρα ντ ι διατάγματι άναφέρο\^ται ώς «οί Δανεισται») ποσόν μη ύπέρ
βαΐνρν τάς έπτακοσίας πεντήκοντα λίρας ( £750) εντόκως προς πέντε 
τοις εκατόν (5%) υπό τους ακολούθους δρους : 

(α) το δοη/εισθησόμενον ποσόν θά άποπληρωθή 6πό του Συμ
βουλίου εις τους Δανειστάς εις τρεις (3) ϊσας ετησίας δόσεις 
(συμπεριλαμβάνουσας το κεφάλαιον και τον τόκοιν)" 

(β) το δανεισθησόμενον ποσόν, θά χρησιμοποιηθή υπό του Συμ
βουλίου διά την βελτίωσιν οδών εντός της Περιοχής Βελτιώ
σεως του χωρίου. 

2. Προς τόν, σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή τοΰ ποσού 
του δανεου το Συμβούλιαν, υπό. τήν έπιφύλαξιν οιασδήποτε άλλης 
ύποθηκεύσεως, θά υποθήκευση είς τους δανειστάς δλα τά τέλη, ενοί
κια, διαπύλια ή

ν δικαιώματα τά όποια, επί τοΰ παρόντος και εντεύθεν 
είναι πληρωτέα προς το Συμβούλιον. 

Έγένετο εν Λευκωσία τή 26η Μαρτίου 1971. 

(Υ,Ε. 928/59.;) 

Αριθμός 217 . 

Ο ΓΠΕ'ΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ. ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 
• ■ (ΚΕΦ. 243) 

.; ,. Διάταγμα δυνάμει τοΰ άρθρου 22 (α) (ί) 

Ό 'Υπουργός Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου
.μένας;είς αυτόν δυνάμει του άρθρου 22 (α) (ϊ) τοΰ περί Χωρίων (Διοί
κησις και Βελτίώσις) Νόμου, Κεφ. 243, διατάττει ώς ακολούθως : 

;1. Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Μαλλιας (το όποιον έν τω παρόντι 
διατάγματι αναφέρεται ώς «το Συμβούλιον») θά εχη δικαίωμα, νά 
.δανέισθή παρά τών Δανειστικών Επιτρόπων (οί όποιοι έν τω πάρόντι 
•διατάγματι αναφέρονται ώς. «οί Δανεισται») ποσόν μή υπερβαίνον 
τάς έπτακοσίας πεντήκοντα λίρας (£.750').' εντόκως προς πέντε τόΐς 
εκατόν (5%) ύπό τους ακολούθους δρους : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά άποπληρωθή ύπό τοΰ Συμ
βουλίου είς τους Δανειστάς είς τρεις (3) ϊσας ετησίας δόσεις 
•(συμπεριλαμβάνουσας τό κεφάλαιον και τόν τόκον)· 
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(β) το δανεισθησόμενον ποσόν θα χρησιμοποιηθη ύπό του Συμ
βουλίου δια την βελτίωσιν οδών εντός της περιοχής .του 
χωρίου. 

2. 'Προς το ν σκοπό ν όπως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή τοΌι ηοσου 
του 'δανείου το 'Συμβούλιον, υπό την έπιφύλαξιν οιασδήποτε άλλης 
ύποθηκεύσεως, θα υποθήκευση εις τους δανειστάς δλα τα τέλη, ενοί
κια, διαπύλια ή .δικαιώματα τα όποια επί του παρόντος κα·1 εντεύθεν 
είναι πληρωτέα προς τό Συμβούλιον. 

Έγένετο εν Λευκωσία τη 26η Μαρτίου 1971 
(Υ.Έ. 1080/59.) 

'Αριθμός 2.18 
.Ο'ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22 (α) (i) 

Ό Υπουργός 'Εσωτερικών, έη/ασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου
μένας είς αυτόν δυνάμει του άρθρου 22 (α) (i) του περί Χωρίων (Διοί
κησις και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, διατάττει ώς ακολούθως : 

1. Τό Συμβούλιον Βελτιώσεως Πλατρών (τό όποιον έν τω παρόντι 
διατάγματι αναφέρεται ώς «τό Συμβούλιον») θά εχη δικαίωμα νά 
δανεισθή παρά τών Δανειστικών Επιτρόπων (οι όποιοι έν, τω πα
ρόντι διατάγμοαι αναφέρονται ώς «οι Δανεισταί») ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς χιλίας λίρας (£1,000) εντόκως προς πέντε τοις "εκατόν 
(5%) ύπό τους ακολούθους δρους : 

(β) τό δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθη ύπό του Συμ
βουλίου ε'ις τους Δαινειστάς ε'ις πέντε ϊσας ετησίας δόσεις 
(συμπεριλαμβάνουσας τό κεφάλαιον και τον τόκαν)' 

(β) τό δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθη ύπό του Συμ
βουλίου διά τή ν άπάλλοτρίωσιν ιδιωτικής ακινήτου ιδιοκτη
σίας αναγκαίας διά την διεύρυνση οδών εντός τής περιοχής 
τσΟ Συμβουλίου. 

2. Προς τον σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή του ποσοΰ 
του δανείου τό Συμβούλιον, ύπό τήν έπιφύλαξιν οιασδήποτε άλλης 

'ύποθηκεύσεως, θά υποθήκευση είς τους δανειστάς δλα τά τέλη, ενοί
κια, διαπύλια ή δικαιώματα τά όποια έπι του παρόντος και εντεύθεν 
εΐναι πληρωτέα προς τό Συμβούλιον. 

Έ'/ένεΐΟ Ιν Λ&υι\ωυίυι ιη 27η Μαρτίου 19/J. 
(Υ.Ε. 526/59/3.) 

'Αριθμός 219 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. .243) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22 (α) (i) 

Ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου
μένας ε*ίς αυτόν δυνάμει του άρθρου 22 (α) (i) του περί Χωρίων 
(Διοίκησις καί Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, διατάττει ώς ακολού
θως : 


