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'Αριθμός 390 

Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 243) 

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

Ό Υπουργός Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου-
μένας ε'ις αυτόν δυνάμει του άρθρου 22 (α) (i) του περί Χωρίων (Δι-
οίκησις καΐ Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, διατάττει ως ακολούθως : 

1. Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Αίγιαλούσης (το όποιον έν τω πα
ρόντι διατάγματι αναφέρεται ώς «το Συμβούλιον») θα εχη δικοτίωμα 
νά δανεισθη παρά τών Δανειστικών 'Επιτρόπων (οι όποιοι έν τω πα
ρόντι διατάγματι αναφέρονται ώς «οί Δανεισται») ποσόν μη υπερ
βαίνον τάς πεντακόσιας λίρας (£500) εντόκως προς πέντε τοις εκα
τόν (5%) υπό τους ακολούθους δρους : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά άποπληρωθη ύπό του Συμ
βουλίου ε'ις τους Δανειστάς εις δύο' (2) ϊσας ετησίας δόσεις 
(συμπεριλαμβάνουσας το κεφάλαιον καΐ τον τόκον)' 

(β) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή υπό του Συμ
βουλίου διά την άσφάλτωσιν και βελτίωσιν τών οδών του 
χωρίου. 

2. Προς τόν σκοπόν 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, διαπύλια ή δικαιώματα τά όποια επί του παρόντος και εντεύθεν 
εΐναι πληρωτέα προς το Συμβούλιον. 

Έγένετο έν Λευκωσία τη 25η Μαΐου 1971. 
(Υ.Ε. 341/59/2.) 

'Αριθμός 391 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243) 

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

Ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου
μένας ε'ις αυτόν δυνάμει του άρθρου 22 (α) (i) του περί Χωρίων (Δι
οίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, διατάττει ώς ακολούθως : 

1. Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Παναγιάς (το όποιον έν τω παρόντι 
διατάγματι αναφέρεται ώς «το Συμβούλιον») θά εχη δικαίωμα 
νά δανεισθη παρά τών Δανειστικών 'Επιτρόπων (οί όποιοι έν τω πα
ρόντι διατάγματι αναφέρονται ώς «οί Δανεισται») ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς έπτακοσίας πεντήκοντα λίρας (£750) εντόκως προς πέντε 
τοΐς εκατόν (5%) 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 τόν τόκον)* 
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(β) τό δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή ύπό του Συμ
βουλίου δια τήν έκτέλεσιν αντιπλημμυρικών έργων. 

2. Προς τόν σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή του ποσού 
του δανείου τό Συμβούλιον, ύπό τήν έπιφύλαξιν οιασδήποτε άλλης 
ύποθηκεύσεως, θα υποθήκευση είς τους δανειστάς δλα τά τέλη, ενοί
κια διαπύλια ή δικαιώματα τά όποια επί του παρόντος και εντεύθεν 
εΐναι πληρωτέα προς τό Συμβούλιον. 

Έγένετο έν Λευκωσία τη 25η Μαΐου 1971. 
(Υ.Ε. 356/59.) 

'Αριθμός 392 
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 είς αυτόν δυνάμει του άρθρου 22 (α) (i) του περί Χωρίων (Δι
οίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, διατάττει ώς ακολούθως : 

1. Τό Συμβούλιον Βελτιώσεως Ξυλοτύμπου (τό όποιον έν τω πα
ρόντι διατάγματι αναφέρεται ώς «τό Συμβούλιον») θά εχη δικαίωμα 
νά δανεισθή παρά των Δανειστικών 'Επιτρόπων (οί όποιοι έν τω πα
ρόντι διατάγματι αναφέρονται ώς «οί Δανεισταί») ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς χιλίας λίρας (£1000) εντόκως προς πέντε τοις εκατόν 
(5%) ύπό τους ακολούθους δρους : 

(α) τό δανεισθησόμενον ποσόν θά άποπληρωθή ύπό του Συμ
βουλίου είς τους Δανειστάς είς πέντε (5) ϊσας ετησίας δό
σεις (συμπεριλαμβάνουσας τό κεφάλαιον και τόν τόκον)" 

(β) τό δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή ύπό του Συμ
βουλίου διά τήν άσφαλτόστρωσιν οδών εντός του χωρίου. 

2. Προς τόν σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή άπ:οπληρωμή του ποσού 
του δανείου τό Συμβούλιον, ύπό τήν έπιφύλαξιν οιασδήποτε άλλης 
ύποθηκεύσεως, θά υποθήκευση είς τους δανειστάς δλα τά τέλη, ενοί
κια, διοτπύλια ή δικαιώματα τά όποΐα επί του παρόντος και εντεύθεν 
είναι πληρωτέα προς τό Συμβούλιον. 

Έγένετο έν Λευκωσία τη 25η Μαΐου 1971. 
(Υ:Ε. 99/63/2.) 

'Αριθμός 393 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243) 

Διάταγμα δυνάμει τοΰ άρθρου 22 (α) (i). 
Ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου-

μένας είς αυτόν δυνάμει του άρθρου 22 (α) (ί) του περί Χωρίων (Δι-
οίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, διατάττει ώς ακολούθως : 


