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νά παραμείνουν ανοικτά από της 1 μ.μ.—7 μ.μ. του Σαββάτου, 31ης 
'Ιουλίου 1971 και 10 π.μ.—7 μ.μ. της Κυριακής, 1ης Αυγούστου 1971, 
έπ' ευκαιρία της επισκέψεως εις Άμμόχωστον ομάδος περιηγητών. 

Εξεδόθη εν Άμμοχώστω τη 29η Ιουλίου 1971. 
(Υ.Ε. 52/60/8.) 

'Αριθμός 613 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤ1ΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(a) (ΐ) 
. eQ Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου-

μένας εις αυτόν δυνάμει τοΰ άρθρου 22(a) (i) του περί Χωρίων (Διοί
κησίς και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, διατάττει ώς ακολούθως : 

1. Το Συμβούλιον Βελτιώσεως "Αλωνας (το όποιον έν τω παρόντι 
διατάγματι αναφέρεται ώς «το Συμβούλιον») θά εχη δικαίωμα νά 
δανεισθη παρά τών Δανειστικών Επιτρόπων (οι όποιοι έν τω παρόντι 
διατάγματι αναφέρονται ώς «οι ΔανεισταΙ») ποσόν μη υπερβαίνον 
τάς πεντακόσιας λίρας (£500) εντόκως προς πέντε τοΐς εκατόν (5%) 
ύπό τους ακολούθους ορούς : 

(α) 'τό δανεισθησόμενον ποσόν θά άποπληρωθη ύπό του Συμ
βουλίου ε'ις τους Δανειστάς ε'ις τρεις ϊσας ετησίας δόσ~ις 

Ί (συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου καΐ του τόκου)' 
(β) τό δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθη ύπό του Συμ

βουλίου διά την βελτίωσιν τών οδών του χωρίου. 
2. Προς τόν σκοπόν δπως έξασφαλισθη ή αποπληρωμή του ποσού 

του δανείου τό Συμβούλιον, ύπό την έπιφύλαξιν οιασδήποτε άλλης 
ύποθηκεύσεως, θά υποθήκευση εις τους δοτνειστάς δλα τά τέλη, ενοί
κια, διαπύλια ή δικαιώματα τά όποια έπι τοΟ παρόντος καΐ εντεύθεν 
εΐναι πληρωτέα προς τό Συμβούλιον. 

Έγένετο έν Λευκωσία τη 24η 'Ιουλίου 1971 
(Υ. Ε. 1837/59.) 

'Αριθμός 614 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243) 

Διάταγμα δυνάμει του "Αρθρου 22 (α) (ι). 
Ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγουμέ

νας εις αυτόν δυνάμει του άρθρου 22 (α) (ι) του περί Χωρίων (Διοί
κησις και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, διατάττει ώς ακολούθως : 

1. Τό Συμβούλιον Βελτιώσεως Εύρύχου (τό όποιον έν τω παρόντι 
διατάγματι αναφέρεται ώς «τό Συμβούλιον») θά εχη δικαίωμα νά 
δανεισθη παρά τών Δανειστικών 'Επιτρόπων (οί όποιοι έν τω παρόντι 
διατάγματι αναφέρονται ώς «οί ΔανεισταΙ») ποσόν μη υπερβαίνον 
τάς χιλίας πεντακόσιας λίρας (£1,500) εντόκως προς πέντε τοΐς 
εκατόν (5%) ύπό τους ακολούθους δρους : 


