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'Αριθμός 579 
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΩΝ (ΑΔΕΙΑΙ ΠΟΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 91 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 61 ΤΟΥ 1965 

Είδοποίησις δυνάμει τοϋ άρθρου 12. 

Ό "Επαρχος Λευκωσίας /Κυρήνειας, ένασκών τάς εξουσίας δι* ών 
περιβέβληται δυνάμει του άρθρου 12 τοϋ περί Προβάτων και Αιγών 
("Αδειαι Ποιμένων καΐ "Ελεγχος) Νόμου, διατάττει δίχως διαρκού
σης της περιόδου μεταξύ της 1ης Αυγούστου και της 30ης Νοεμβρίου 
1971, αμφοτέρων τών ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, τά ποίμνια 
της περιοχής του χωρίου Καζάφανι της Επαρχίας Κυρή
νειας περιορίζονται εντός εγκλείστου χώρου και μη εξέρχονται του 
έγκλειστου τούτου χώρου άπό δύσεος μέχρις ανατολής του ήλιου. 

Νοείται δτι ουδέν έν τη ειδοποιήσει ταύτη θα έμποδίζη ποίμνιον 
δέοντος έπιτηρούμενον ύπό αδειούχου βοσκού νά όδηγήται καθ' οιαν
δήποτε ώραν άπό εν χωρίον εις άλλο δια μέσου οιουδήποτε δημο
σίου δρόμου. 

Έγένετο έν Κυρήνεια τή 17η 'Ιουλίου 1971. 
(Υ.Ε. 1844/59/4.) 

'Αριθμός 580 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243) 

Διάτοτνμα δυνάμει του άρθρου 22(a) (i) 

Ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου
μένας εις αυτόν δυνάμει του άρθρου 22(a) (i) του περί Χωρίων (Διοί
κησίς και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, διατάττει ώς ακόλουθος : 

1. Το Συμβούλιον Βελτιοσεος Κ αντάρας (το όποιον έν το παρόντι 
διατάγματι αναφέρεται ώς «το Συμβούλιον») θά εχη δικαίομα νά 
δανεισθή παρά τών Δανειστικών Έπιτρόπον (οί όποιοι έν το παρόντι 
διοττάγμοαι αναφέρονται ώς «οί ΔανεισταΙ») ποσόν μή υπερβαίνον 
τάς διακοσίας λίρας (£200) έντοκος προς πέντε τοΐς εκατόν (5%) 
ύπό τους ακολούθους δρους : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά άποπληροθή ύπό τοΟ Συμ
βουλίου είς τους Δοτνειστάς εις τεσσάρας ΐσας ετησίας δόσεις 
(συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου καΐ του τόκου)' 

(β) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή ύπό του Συμ
βουλίου διά τήν άσφάλτοσιν καΐ έπιδιόρθωσιν ώρισμένων 
οδών τής Περιοχής 'Αναπτύξεως. 

2. Προς τόν σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή του ποσού 
του δανείου το Συμβούλιον, ύπό τήν έπιφύλαξιν οιασδήποτε άλλης 
ύποθηκεύσεως, θά υποθήκευση ε'ις τους δανειστάς δλα τά τέλη, ενοί
κια, διαπύλια ή δικαιώματα τά όποια επί τοΟ παρόντος καΙ εντεύθεν 
είναι πληροτέα προς το Συμβούλιον. 

Έγένετο έν Λευκοσία τή 19η 'Ιουλίου 1971 
(Υ.Ε. 267/59/2.) 


