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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' 
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(γ) το ποσοστόν «2%» (πρώτη γραμμή) εν τη παραγράφω (3) 
του Κανονισμού 4 δια του ποσοστού «5%»' 

(δ) αϊ λέξεις «μη υπερβαίνον £10.000 μίλς» (δευτέρα γραμμή) 
έν τω Κανονισμω 5 δια των λέξεων «μή υπερβαίνον £5.000 
μίλς», αϊ λέξεις «Κυβερνητικήν σκάλαν» (4η γραμμή) έν τω 
Κανονισμω 5, δια της λέξεως «ώραν». 

(ε) αϊ λέξεις «της 1ης Ιανουαρίου» (τρίτη γραμμή) έν τω Κα
νονισμω 8 δια τών λέξεων «31ης Δεκεμβρίου»' 

(στ) αϊ λέξεις «Κατά τους μήνας Μάρτιον, Άπρίλιον και Αϋγου
στον» (πρώτη γραμμή) έν τω Κανονισμω 11 διά τών λέξεων 
«Κατά τους μήνας Μάρτιον και Άπρίλιον»' 

(ζ) αϊ λέξεις «1ης Απριλίου» (πρώτη γραμμή) έν τη παραγρά
φω (1) του Κανονισμού 14 διά τών λέξεων «30ης Απριλίου». 

Έγένοντο τή 15η Μαΐου 1971. 
(Υ.Ε. 80/71.) 

'Αριθμός 395 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 46 ΤΟΥ 1961, 58 ΤΟΥ 1962, 
4 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 31 ΤΟΥ 1969) 

Κονονισμοί γενόμενοι υπό του Συμβουλίου Βελτιώσεως 
Άγιας Φυλάξεως. 

Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Αγίας Φυλάξεως, ενασκούν τάς εξου
σίας τάς χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 24 τοΰ περϊ 
Χωρίων (Διοίκησις καϊ Βελτίωσις) Νόμου, εκδίδει τους ακολούθους 
Κανονισμούς : 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά αναφέρονται ώς οί περί Χωρίων Έφημερίς 
(Διοίκησίς καϊ Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Άγιας Φυ ^s^.p^aEC0(; 

λάξεως τοΰ 1971 καϊ θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά τών περί Χω Τρίτον: μ 

ρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμών Άγιας Φυλάξεως 1953 11.2.1953. 
εως 1970 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί»), [Επίσημος 
οί δε βασικοί Κανονισμοί μετά τών παρόντων Κανονισμών θά άναφέ φ̂ημερις 
•ρωνται ώς οί περί Χωρίων (Διοίκησις καϊ Βελτίωσις) Κανονισμοί τρίτονΤ^ 
Ά γ Φυλάξεως 1953 εως 1971. 25.π.i960 

27.10.1961 
6. 9.1962 
6.12.1962 
2. 6.1966 
27.10.1966 
18. 8.1967 
9. 5.1969 
3. 7.1970. 

2. Το πρώτον Δελτίον τών βασικών Κανονισμών διά του παρόντος 
τροποποιείται ώς ακολούθως : 

(α) Διά της διαγραφής έκ της τρίτης γραμμής τοϋ Κανονισμού 
134(1) (α) τών βασικών Κανονισμών του ποσοΰ έκ £2 και 
αντικαταστάσεως αύτου διά τοΰ ποσοΰ έκ Λ. Κ. 10" 

(β) διά τής διαγραφής έκ τής πέμπτης γραμμής του Κανονισμοΰ 
134.(1) (β) τών βασικών Κανονισμών τοΰ ποσοΰ έκ £5 και 
αντικαταστάσεως αύτοΰ διά τοΰ ποσοΰ έκ £50. 

Οί ώς άνω· Κανονισμοί ενεκρίθησαν υπό του Ύπουργοΰ Εσωτερι
κών. 

(Υ.Ε. 1255:/59/4.) 


