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'Αριθμός 257 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243) 

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

Ό Υπουργός Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου-
μένας εις αυτόν δυνάμει του άρθρου 22 (q) (i) του περί Χωρίων (Δι. 
οίκησις καΐ Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, διατάττει ώς ακολούθως : . 

1. Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Ριζοκαρπάσου (το όποιον εν τω 
παρόντι διατάγματι αναφέρεται ώς «το Συμβούλιον») θά εχη δικαί
ωμα νά δανεισθή παρά της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας 
Ριζοκαρπάσου (ή οποία εν τω παρόντι διατάγματι αναφέρεται ώς 
«οι Δοτνεισταί») ποσόν μη υπερβαίνον τάς δύο χιλιάδας λίρας 
(£2,000) εντόκως προς εξ τοΐς εκατόν (6%) ύπό τους ακολούθους 
δρους : 

(α) το δανεισθη.σόμενον ποσόν θά άποπληρωθή ύπό του Συμ
βουλίου εις τους Δανειστάς εις τεσσάρας (4) ϊσας ετησίας 
δόσεις (συμπεριλαμβάνουσας το κεφάλαιον καΐ τόν τόκον)* 

(β) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποίηση ύπό τοΟ Συμ
βουλίου διά τήν μεταφοράν ποσίμου ύδατος εις τήν περιοχήν 
«Χελώνες» του χωρίου. 

2. Προς τόν σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή, τού ποσού 
του δοα/είου το Συμβούλιον, ύπό τήν έπιφύλαξίν οιασδήποτε άλλης 
ύποθηκεύσεως,. θά υποθήκευση εις τους δανειστάς δλα τά τέλη, ενοί
κια, διαπύλια ή δικαιώματα τά όποια επί του παρόντος και εντεύθεν 
είναι πληρωτέα προς το Συμβούλιον. 

Έγένετο εν Λευκωσία τη 5η 'Απριλίου 1971. 
(Υ.Ε. 935/59/T.J.) 

'Αριθμός 258 
Ο ΠΕΡΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1969 
(ΝΟΜΟΣ 24 ΤΟΥ 1969) 

Γνωστοποίησις δυνάμει του άρθρου 14 (2). 
Ό "Επαρχος Πάφου, συμφώνως προς το εδάφιον (2) του άρθρου 

14 τού περί Ενοποιήσεως καί 'Αναδιανομής 'Αγροτικών Κτημάτων 
Νόμου τού 1969, διά τής παρούσης γνωστοποιεί δτι ελήφθη άπόφασις 
ενοποιήσεως καί αναδιανομής καί συνεστήθη Συνεταιρισμός Ενο
ποιήσεως καί 'Αναδιανομής εις τήν άρδευθησομένην ύπό τοΰ φράγμα
τος Μαυρο'κολύμπρυ περιοχήν έν τω χωρίω Κισσόνεργα ώς καί εις 
έτέραν μικράν περιοχήν έν τω αύτω χωρίω καθορισθεΐσαν ύπό τής 
Προσωρινής Επιτροπής Ενοποιήσεως καί 'Αναδιανομής 'Αγροτικών 
Κτημάτων Κισσόνεργας. 

'Εξεδόθη τή 7η 'Απριλίου 1971; 
(Υ.Ε. 302/62/4.) 


