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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 : 
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1. Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Ριζοκαρπάσου (το όποιον έντώ πα. 
ρόντι διατάγματι αναφέρεται ώς «το Συμβούλιον») θά εχη δικαίωμα 
να δανεισθή παρά τών Δανειστικών Επιτρόπων (οι οποίοι έν τω πα
ρόντι διατάγματι αναφέρονται ώς «οί Δανεισταί») ποσόν μη υπερ
βαίνον τάς χιλίας λίρας (£1,000) εντόκως προς πέντε τοΐς εκατόν 
(5%) ύπό τους ακολούθους δρους : 

(α) το δανεισθη.σόμενον ποσόν θά άποπληρωθή ύπό του Συμ
βουλίου εις τους Δανειστάς εις δύο (2) ϊσας ετησίας δόσεις 
(συμπεριλαμβάνουσας το κεφάλαιον και τον τόκον)" 

(β) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή ύπό τοΰ Συμ
βουλίου διά την άσφάλτωσιν και έπιδιόρθωσιν οδών τοΟ χω
ρίου. 

2. Προς τον σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή του ποσού 
τοΰ δανείου τό Συμβούλιον, ύπό την έπιφύλαξιν οιασδήποτε άλλης 
ύποθηκεύσεως, θά υποθήκευση εις τους δοη/ειστάς δ λ α τ ά τέλη, ενοί
κια, διαπύλια ή δ ικα ιώματα τά όποια επί του παρόντος και εντεύθεν 
εΐναι πληρωτέα προς τό Συμβούλιον. 

Έ γ έ ν ε τ ο έν Λευκωσία τη 25η Μαΐου 1971. 

(Υ.Ε. 935/59/2.) 

'Αριθμός 394 

Ο Π Ε Ρ Ι ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ( Χ Ω Ρ Ι Ω Ν ) ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130' ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος «Κάτω Περβόλια». 

Ή 'Επιτροπεία του 'Αρδευτικού Τμήματος «Κάτω Περβόλια» του 
χωρίου Λουβαράς έν τή 'Επαρχία Λεμεσού, ενασκούσα τ ά ς δυνάμει 
τοΰ άρθρου 17 του περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου (έν 
τοΐς εφεξής αναφερομένου ώς «ό Νόμος») χορηγουμένας αυτή εξου
σίας, ήτοίμασε τους ακολούθους Κανονισμούς, οΐτινες, κατόπιν συμ
μορφώσεως προς τ ά ς διατάξεις τοΰ άρθρου 18 του Νόμου, δημοσιεύ
ονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας συμφώνως προς τό 
άρθρον 19 του Νόμου. 

1. ΟΙ παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οί του 'Αρδευτικού 
Τμήματος «Κάτω Περβόλια» τοΰ χωρίου Λουβαράς Κανονισμοί του 
1971. 

■Επίσημος 2. Οί περί 'Αρδεύσεως Κανονισμοί τοΰ Άρδευτ ικοΰ Τμήματος 
Έφημερίς « Ά ρ γ ά κ ι άρ. 1» τοΰ 1967 (έν τοΐς εφεξής αναφερόμενοι ώ ς «οί Κανο
Παραριημα ν ι σ μοί») θεωροΰνται ώς γενόμενοι ύπό τής Ε π ι τ ρ ο π ε ί α ς τοΰ Άρδευ

16.6.1967. τικοΰ Τμήματος «Κάτω Περβόλια» και θά έφαρμόζωνται εις τό Ά ρ 
δευτικόν Τμήμα «Κάτω Περβόλια» τοΰ χωρίου Λουβαράς άναγινω
σκόμενοι και έρμηνευόμενοι ώς έάν εΐχον άντικατασταθή έν αύτοΐς : 

(α) αϊ λέξεις «Άργάκι άρ. ί», οπουδήποτε αύται απαντώνται έν 
αύτοΐς, διά τών λέξεων «Κάτω Περβόλια»' 

(β) αϊ λέξεις «τήν 19ην Μαρτίου 1967» (δευτέρα γραμμή) και 
«εντός τής τελευταίας εβδομάδος τοΰ μηνός Φεβρουαρίου» 
(τρίτη: και τετάρτη γραμμαί) έν τω Κανονισμώ 3 διά τών λέ

ξεων «26ην 'Ιανουαρίου 1971» και «4ην εβδομάδα τοΰ μηνός 
Ιανουαρίου», αντιστοίχως' 


