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(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά άποπληρωθη ύπό του 'Συμ
βουλίου εις τους Δανειστάς εις τρεις ϊσας ετησίας δό
σεις (συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και τοΰ τόκου). 

(β) το δανεισθησόμενον ιτοσόν θά χρησιμοποιηθη ύπό του Συμ
βουλίου δια την άνέγερσιν νέας ύδαταποθήκης. 

2. Προς τον σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή τοΰ ποσού 
του δανείου το Συμβούλιον, ύπό την έπιφύλαξιν οιασδήποτε άλλης 
ύποθηκεΰσεως, θά υποθήκευση εις τους δανειστάς δλα τά τέλη, ενοί
κια, διαπύλια ή δικαιώματα τά όποια επί τοΰ παρόντος και έντεΰθεν 
είναι πληρωτέα προς τό Συμβούλιον. 

Έγένετο εν Λευκωσία τη 27η 'Ιουλίου 1971 
(Υ. Ε. 183/63.) 

'Αριθμός 615 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΉΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(a) (i) 
Ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου

μένας εις αυτόν δυνάμει του άρθρου 22(a) (ί) τοΰ περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, διατάττει ώς ακο
λούθως : 

1. Τό Συμβούλιον Βελτιώσεως Γαλατάς (τό όποιον έν τω παρόντι 
διατάγματα αναφέρεται ώς «τό Συμβούλιον») θά εχη δικαίωμα νά 
δανεισθή παρά τών Δανειστικών Επιτρόπων (οι όποιοι έν τω πα
ρόντι διατάγματι αναφέρονται ώς «οί Δανεισταί») ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς χιλίας λίρας (£1,000) εντόκως προς πέντε τοις εκατόν 
(5%) ύπό τους ακολούθους δρους : 

(α) τό δανεισθησόμενον ποσόν θά άποπληρωθη ύπό του Συμ
βουλίου εις τους Δανειστάς ε'ις τρεΐς ϊσας ετησίας δόσεις 
(συμπεριλαμβανομένου τοΰ κεφαλαίου καΐ του τόκου)* 

(β) τό δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθη ύπό του Συμ
βουλίου διά την βελτίωσιν οδών εντός του χωρίου. 

2. Προς τον σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή τοΟ ποσού 
τοΰ δανείου τό Συμβούλιον, ύπό τήν έπιφύλαξιν οιασδήποτε άλλης 
ύποθηκεύσεως, θά υποθήκευση ε'ις τους δανειστάς δλα τά τέλη, ενοί
κια, διαπύλια ή δικαιώματα τά όποια επί τοΰ παρόντος και έντεΰθεν 
είναι πληρωτέα προς τό Συμβούλιον. 

Έγένετο έν Λευκωσία τή 27η 'Ιουλίου 1971 
(Υ. Ε. 197/62/2.) 

'Αριθμός 616 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό τοΰ Συμβουλίου Βελτιώσεως Κιτίου. 
Τό Συμβούλιον Βελτιώσεως Κιτίου, ένασκοΰν τάς εξουσίας τάς 

χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει τοΰ άρθρου 24 τοΰ περί Χωρίων (Δι
οίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, εκδίδει τους ακολούθους 
Κανονισμούς : 


