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Και επειδή ή είρημένη ακίνητος ιδιοκτησία εΐναι εισέτι αναγκαία δια 
τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας δια περαιτέρω περίοδον 
ενός έτους : 

Δια ταΰτα, ό Υπουργός Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει της επιφυλάξεως 
(β) τοΰ εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως Ιδιοκτησίας 
Νόμου, ή ένάσκησις των οποίων ανετέθη υπό τοΰ 'Υπουργικού Συμ
βουλίου είς αυτόν, δια του παρόντος παρατείνει την εν τω διατάγματι 
άναφερομένην περίοδον δια περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι μέχρι 
της 2ας Ιουλίου 1972. 

Έγένετο τή 21η Ιουνίου 1971. 

(Υ.Ε. 1156/59.) 

'Αριθμός 444 

Ο ΠΕΡΙ ΑΙΓΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 66 

Διάταγμα γενόμενον υπό τοΰ Έπαρχου Πάφου 
δυνάμει τοΰ άρθρου 4 (6 ) . 

Ό "Επαρχος Πάφου, ένασκών τάς χορηγουμένας είς αυτόν εξουσίας, 
δυνάμει τοΰ άρθρου 4 (6) τοΰ περί Αιγών Νόμου, δια τοΰ παρόντος 
κηρύττει το χωρίον Στενή εν τή Ε π α ρ χ ί α Πάφου ως άποκλεισμένον 
χωρίον δι5 αίγας, εντός της εννοίας τοΰ ρηθέντος περί Αιγών Νόμου. 

Έγένετο τή 17η 'Ιουνίου 1971. 
(Υ.Ε. 58/60.) 

'Αριθμός 445 

Ο Π Ε Ρ Ι Χ Ω Ρ Ι Ω Ν ( Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ ΚΑΙ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ 1 Σ ) 
ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 243) 

Δ ι ά τ α γ μ α δυνάμει του άρθρου 22 (α) (i) 

Ό Υπουργός Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγουμέ
νας εις αυτόν δυνάμει του "Αρθρου 22 (α) (ΐ) του περί Χωρίων (Διοί
κησις και Βελτίωσις) Νόμου, .Κεφ. 243, διατάττει ώς ακολούθως : 

1. Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Παραλιμνίου (το όποιον εν τώ 
παρόντι δ ιατάγματ ι αναφέρεται ώς «το Συμβούλιον») θά έχη δικαί
ωμα νά δανεισθη π α ρ ά της Συνεργατ ικής Πιστωτικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς 
Παραλιμνίου (ή οποία εν τ ώ παρόντι δ ιατάγματ ι αναφέρεται ώς «ο'ι 
Δανεισταί») ποσόν μή υπερβαίνον τ ά ς δύο χ ιλ ιάδας λίρας (£2,000) 
εντόκως προς επτά τοις εκατόν (7%) ύπό τους ακολούθους δρους : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά άποπληρωθή ύπό του Συμ
βουλίου είς τους Δανειστάς εις δύο ΐσας ετησίας δόσεις 

• (συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και του τόκου) ' 
(β) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή ύπό του Συμ

βουλίου διά τήν ύδατοπρομήθειαν του χωρίου. 

2. Προς τον σκοπόν όπως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή του ποσού 
του δανείου το Συμβούλιον, ύπό τήν έπιφύλαξιν οιασδήποτε άλλης 
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αποθηκεύσεως, 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. 

Έ γ έ ν ε τ ο εν Λευκωσία τη 15η ' Ιουνίου 1971 
(Υ.Ε. 199/62/3.) 

'Αριθμός 446 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ ( Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243) 

Διάταγμα δυνάμει τοΰ ^Αρθρου 22 (α) ( ι ) . 

Ό Υπουργός Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας 
είς αυτόν δυνάμει τοΰ άρθρου 22 (α) (ι) τοΰ περί Χωρίων (Διοίκησις 
και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243 , διατάττει ώς ακολούθως : 

1. Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Μουτουλλά (το όποιον εν τω παρόντι 
διατάγματι αναφέρεται ώς «το Συμβούλιον») θά εχη δικαίωμα νά δα
νεισθή παρά των Δανειστικών Επιτρόπων οι όποιοι εν τώ παρόντι δια
τάγματι αναφέρονται ώς «οι Δανεισταί») ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
πεντακόσιας λίρας (£500) εντόκως προς πέντε τοΐς εκατόν (5%) ύττό 
τους ακολούθους δρους : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά άποπληρωθή ύπό τοΰ Συμβου
λίου είς τους Δανειστάς είς δύο (2) Τσας ετησίας δόσεις 
(συμπεριλαμβανομένου τοΰ κεφαλαίου και τοΰ τόκου)· 

(β) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθη ύπό τοΰ Συμ
βουλίου διά την βελτίωσιν και άσφάλτωσιν οδών του χωρίου. 

2. Προς τον σκοπόν όπως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή τοΰ ποσοΰ 
τοΰ δανείου το Συμβούλιον, ύπό την έπιφύλαξιν οιασδήποτε άλλης ύπο
θηκεύσεως, θά υποθήκευση είς τους δανειστάς δλα τά τέλη, ενοίκια, 
διαπύλια ή δικαιώματα τά όποΐα έπι τοΰ παρόντος και έντεΰθεν είναι 
πληρωτέα προς το Συμβούλιον. 

Έγένετο εν Λευκωσία τη 21η 'Ιουνίου 1971. 
(Υ.Ε. 187/63.) 

'Αριθμός 447 
Ο Π Ε Ρ Ι ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130 ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμοί του: 'Αρδευτικού Τμήματος Κυράς 

Ή Ε π ι τ ρ ο π ε ί α τοΰ 'Αρδευτικού Τμήματος Κυράς εν τη 'Επαρχ ία 
Λευκωσίας, ενασκούσα τάς δυνάμει των άρθρων 17 και 20 του "ΐερί 
'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου (έν τοΐς εφεξής άναφερο 
μένου ώς «δ Νόμος») χορηγουμένας αύτη εξουσίας, ήτοίμασε τους 
ακολούθους Κανονισμούς, οΐτινες, κατόπιν συμμορφώσεως προς τάς 
διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου, δημοσιεύονται έν τή έπισήμω 
έφημερίδι της Δημοκρατίας συμφώνως προς τό άρθρον 19 τοΟ Νόμου. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι Τροποποιητικοί "ϊφημερίς 
Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος Κυράς του 1971 και θά άνα κυβερνήσεως 
γινώσκωνται όμου μετά των Κανονισμών του 'Αρδευτικού Τμήματος ^ ί ^ Ρ ^ 0 

Κυράς 1934—1956 (έν τοΐς εφεξής αναφερομένων ώς οι «βασικοί 30.Π.1934 
Κανονισμοί»), και οι βασικοί Κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί 4.10.1956. 


