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2. Ό Κανονισμός 4 τών περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Κα
νονισμών του Δήμου Πόλεως τοΰ 1965 τροποποιείται δια της διαγρα
φής τών λέξεων «Ενός έπτακοσιοστοΰ εικοστοί}» (Τρίτη καΐ τετάρτη 
γραμμαί) και της αντικαταστάσεως αυτών δια τών λέξεων «Ενός 
έξακοσιοστοΰ». 

3. Ό Κανονισμός 13 (1) τών περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων 
Κανονισμών του Δήμου Πόλεως του 1965 τροποποιείται δια της δια
γραφής τών λέξεων «Δέκα φοράς» (τετάρτη γραμμή) και τής αντι
καταστάσεως αυτών δια τών λέξεων «Δώδεκα φοράς». 

Οί ως άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου. 
(Υ. Ε. 1338/59/2.) 

'Αριθμός 795 

Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130 ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος Κάτω Ζώδιας «Πολιταρκές». 

Ή Επιτροπεία του 'Αρδευτικού Τμήματος Κάτω Ζώδιας «Πολιταρ
κές» εν τη 'Επαρχία Λευκωσίας, ενασκούσα τάς δυνάμει του άρθρου 
17 του περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ως «ό Νόμος») χορηγουμένας αύτη εξουσίας, ήτοίμασε 
τους ακολούθους Κοα/ονισμούς, οΐτινες, κατόπιν συμμορφώσεως προς 
τάς διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου, δημοσιεύονται εν τη έπισή
μω έφημερίδι τής Δημοκρατίας συμφώνως προς το άρθρον 19 τοΰ 
Νόμου. 

1. ΟΙ παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ως οί τοΰ 'Αρδευτικού 
Τμήματος Κάτω Ζώδιας «Πολιταρκές» Κανονισμοί τοΰ 1971. 

2. Οί περί 'Αρδεύσεως Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος «Άρ Επίσημος 
γάκι άρ. 1» του 1967 (έν τοις εφεξής αναφερόμενοι ως «οί Κανόνι Έφημερίς, 
σμοί») θεωρούνται ώς γενόμενοι ύπό τής 'Επιτροπείας του Άρδευτι ^α£ά^τ.ημσ 

κοΟ Τμήματος Κάτω Ζώδιας «Πολιταρκές» και θά έφαρμόζωνται ε'ις 16.6.1967. 
το Άρδευτικόν Τμήμα Κάτω Ζώδιας «Πολιταρκές» τοΰ χωρίου Κάτω 
Ζώδια, άναγινωσκόμενοι και έρμηνευόμενοι ώς εάν εΐχον σντικατα
σταθή έν αύτοΐς— 

(α) αϊ λέξεις «ι'Αργάκι άρ. 1», οπουδήποτε αύται απαντώνται 
έν αύτοΐς, διά τών λέξεων «Κάτω Ζώδιας «Πολιταρκές» ». 

(β) αί λέξεις «τήν 19ην Μαρτίου 1967» (δευτέρα γραμμή) και 
«εντός τής τελευταίας εβδομάδος τοΰ μηνός Φεβρουαρίόυ:> 
(τρίτη και τετάρτη γραμμαί) έν τω Κανονισμώ 3 διά τών 
λέξεων «τήν 19ην 'Ιουλίου 1971» και «εντός τής πρώτης εβδο
μάδος τοΰ μηνός Ιουλίου» αντιστοίχως' 

(γ) αί λέξεις «τήν 31 ην Δεκεμβρίου» (πρώτη γραμμή) έν τή πα
ραγράφω (2) τοΰ Κανονισμού 4 διά τών λέξεων «τήν 31 ην 
' Ι ουλίου»' 

(δ) τό ποσοστόν «2%» (πρώτη γραμμή) έν τή παραγράφω (3) 
τοΰ Κανονισμού 4 διά τοΰ ποσοστοΰ «1%»· 
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(ε) αϊ λέξεις «μη υπερβαίνον £10.000 μίλς» (δευτέρα γραμμή) 
και «μη υπερβαίνουσας το ποσόν τών £10.» (εβδόμη και 
ογδόη γραμμαί) έν τω Κανονισμω .5 διά τών λέξεων «μη 
υπερβαίνον £30.000 μ'ιλς» και «μη υπερβαίνουσας το ποσόν 
τών £20.», αντιστοίχως' 

(στ) αί λέξεις «της 31ης Δεκεμβρίου» (δευτέρα γραμμή) έν τω 
Κανονισμω 6 δια τών λέξεων «της 31ης Ιουλίου»' 

(ζ) αί λέξεις «της 1ης Ιανουαρίου» (τρίτη γραμμή) έν τω Κανο
νισμω 8 δια τών λέξεων «της 31ης 'Ιουλίου' 

(η) αί λέξεις «Κατά τους μήνας Μάρτιον, Άπρίλιον και Αϋγου
στον» (πρώτη γραμμή) έν τω Κανονισμω 11 διάτων λέξεων 
«Κατά τον μήνα Μάρτιον». 

Έγένετο τη 18η Σεπτεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 112/71.) 

'Αριθμός 796 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243) 

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

είς αυτόν δυνάμει του άρθρου 22 (α) (ι) του περί Χωρίων (Διοίκη
σις και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, διατάττει ως ακολούθως : 

1. Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Κιτίου (το όποιον έν τω παρόντι 
διατάγματι αναφέρεται ως «το Συμβούλιον») θά εχη δικαίωμα να 
δανεισθη παρά τών Δανειστικών Επιτρόπων (οί όποιοι έν τω παρόντι 
διατάγματι αναφέρονται ώς «οί Δανεισταί») ποσόν μή υπερβαίνον 
τάς έπτακοσίας λίρας (£700) εντόκως προς πέντε τοΐς εκατόν (5%) 
υπό τους ακολούθους δρους : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά άποπληρωθη υπό τοϋ Συμ
βουλίου είς τους Δανειστάς είς τεσσάρας (4) ΐσας ετησίας 
δόσεις (συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και του τόκου)' 

(β) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή ύπό τουι Συμ
βουλίου διά την άσφαλτόστρωσιν οδών εντός του χωρίου και 
τήν έκτέλεσιν αντιπλημμυρικών έργων. 

2. Προς τόν σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή του ποσοΰ 
του δανείου το Συμβούλιον, ύπό τήν έπιφύλαξιν οιασδήποτε άλλης 
ύποθηκεύσεως, θά υποθήκευση είς τους δανειστάς δλα τά τέλη, ενοί
κια, διαπύλια,, ή δικαιώματα τά όποια επί του παρόντος και εντεύθεν 
εΐναι πληρωτέα προς το Συμβούλιον. 

Έγένετο έν Λευκωσία τη 29η Σεπτεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 1293/59.) 

'Αριθμός 797 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243) 

Διάταγμα δυνάμει του "Αρθρου 22 (α) (ι) 
Ό Υπουργός Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγούμενος 

είς αυτόν δυνάμει του άρθρου 22 (α) (ι) του περί Χωρίων (Διόίκησις 
και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, διατάττει ώς ακολούθως : 

1. Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Εύρύχου (το όποιον έν τώ παρόντι 
διατάγματι αναφέρεται ώς «το Συμβούλιον») θά εχη δικαίωμα νά 


