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μιας ενστάσεως υποβληθείσης, ό Υπουργός Εσωτερικών ένασκών 
τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυ
νάμει του άρθρου 17 (6) του περί Ρυθμίσεως Όδών.καΙ Οικοδομών 
Νόμου,, ή ένάσκησις τών όποιων ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμ
βουλίου εις αυτόν δσον άφορα περιπτώσεις κατά τάς οποίας ουδεμία 
ενστασις υπεβλήθη δυνάμει του άρθρου 17 (4) του εϊρημένου Νό
μου, εύηρεστήθη νά έγκρίνη τά σχέδια και τους τεχνικούς δρους 
τά άφορων τα την εις τήν στήλην (1) τοΰ κατωτέρω' Πίνακος έμφαι
νομένην όδόν ύπό τους δρους τους εκτιθεμένους εις τήν στήλην (2) 
του* αύτου Πίνακος. 

2. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών εις τήν στήλην (2) του κατωτέρω Πί
νακος εκτιθεμένων δρων, τά σχέδια και οι τεχνικοί δροι τά άφορώντα 
τήν εις τον ρηθέντα Πίνακα αναγραφομένη ν όδόν θά δεσμεύωσι τήν 
άρμ.οδίαν αρχήν διά τήν περιοχήν του Συμβουλίου Βελτιώσεως Μέσα 
Γειτονιάς καθώς καΐ δλους τους επηρεαζόμενους ίδιοκτήτας. 
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"Ονομα Όδοΰ j "Οροι συνοδεύοντες τήν έγκρισιν 

Κωστή Παλαμά (Τμήμα ΑΒ) Ι Ενεκρίθησαν απολύτως (άνευ δρων) 

(Υ.Ε. 23/59/134/2.) 

'Αριθμός 354 

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) 

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

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

1. Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Κάτω Πολεμιδίων (το όποιον εν 
τω παρόντι διατάγματι αναφέρεται ώς «το Συμβούλιον») θά εχη 
δικαίωμα νά δανεισθή παρά της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρε ίας 
Κάτω Πολεμιδίων (ή όποια εν τω παρόντι διατάγματι αναφέρεται 
ώς «οι Δανεισταί») ποσόν μή υπερβαίνον τάς τρεις χιλιάδας και 
πεντακόσιας λίρας (£ 3,500) εντόκως προς οκτώ.τοις εκατόν (8%) 
ύπό τους ακολούθους δρους : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά άποπληρωθή ύπό του Συμ
βουλίου εις τους Δανειστάς εις τρεις (3) ϊσας ετησίας δό
σεις (συμπεριλαμβάνουσας το κεφάλαιον και τον τόκον)' 

(β) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή ύπό του Συμ
βουλίου διά τήν έκτέλεσιν οδικών έργων εντός του χωρίου. 

2. Προς τον σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή του ποσού 
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του δανείου το Συμβούλιον,. ύπό την έπιφύλαξιν οιασδήποτε άλλης 
ύποθηκεύσεως, θά υποθήκευση εις τους δανειστάς δλα τ ά τέλη;, ενοί
κια, διαπύλια ή δικαιώματα τά. όποια επί του παρόντος και έντεΰθεν 
είναι πληρωτέα προς το Συμβούλιον. 

Έ γ έ ν ε τ ο εν Λευκωσία τη 10η Μαΐου 1971. 

(Υ. Ε. 193/62.) 

'Αριθμός 355 

Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ ( Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ) ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 46 ΤΟΥ 1961, 58 ΤΟΥ 1962, 

4 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 31 ΤΟΥ 1969) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύττό του Συμβουλίου Βελτιώσεως Παραλιμνίου. 

Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Παραλιμνίου ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας είς αυτό δυνάμει του άρθρου 24 τοΰ περί Χωρίων(Διοί-
κησις και Βελτίωσις) Νόμου, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. ΟΊ παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι περί Χωρίων (Διοί
κησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Παραλιμνίου 1971 
και θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά των περί Χωρίων (Διοίκησις και 
Βελτίωσις) Κανονισμών Παραλιμνίου 1963 έως 1969 (έν τοις εφεξής 
αναφερομένων ώς «οι βασικοί Κανονισμοί») οι δε βασικοί Κανονισμοί 
μετά των παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οι περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί Παραλιμνίου 1963 έως 1971. 

2. Οί Κανονισμοί 26 (α) , (Β), ( γ ) , (δ) , (ε) , (ζ) και (η) τών βασι
κών Κανονισμών διαγράφονται και αντικαθίστανται ώς ακολούθως : 

Κανονισμός 26. 
(α) ΔΓ έκαστον ταυρίον, κάμηλον, αγελάδα ή βοΟν μη υπερβαί

νοντα είς βάρος τάς 30 όκάδας, 250 μίλς. 
(β) Δι' έκαστον ταυρίον, κάμηλον, αγελάδα ή βοΰν υπερβαίνοντα 

είς βάρος τάς τριάκοντα όκάδας, 500 μίλς. 
(γ ) Λ · ' έκάοτην cTycc, ερίφιον, άρνίον r, ττρόβοττον εξ Γ, π ^ ι υ υ υ 

τέρών οκάδων, 100 μίλς. 
(δ) ΔΓ έκαστον άρνίον ή έρίφιον κάτω τών εξ οκάδων, 50 μίλς.. 
(ε) Δ Γ έκαστον χοΐρον μή υπερβαίνοντα τάς τριάκοντα όκάδας, 

250 μίλς. 
(ζ) ΔΓ έκαστον χοΐρον υπερβαίνοντα τάς τριάκοντα όκάδας, 

500 μίλς. 

Νοείται δτι όταν οιονδήποτε ζώον, το όποιον έχει σφαγή, πρόκειται 
νά χρησιμοποιηθή αποκλειστικώς υπό του ιδιοκτήτου και της οικογε
νείας του διά νά γίνη άλίπαστον, θά πληρώνεται δικαίωμα εκ £0.500 
μιλς δΓ έκαστον χοΐρον ασχέτως προς το βάρος τοΰ ζώου αντί τών 
προηγουμένως οριζομένων δικαιωμάτων, ή £0.100 μιλς δΓ οιονδήποτε 
άλλον ζώον ανεξαρτήτως τοΰ βάρους τοΰ τοιούτου ζώου. 

'Επίσημος 
ΈφημερΙς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
21.11.1963 
27. 5.1965 
29. 9.1966 

8. 9.1967 
24.11.1967 

4.10.1968 
3 1 . 1.1969. 


