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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 
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δανεισθή παρά της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Εύρύχου (ή 
οποία έν τω παρόντι διατάγματι αναφέρεται ώς «οι Δανεισται») 
ποσόν μη υπερβαίνον τάς εκατόν πεντήκοντα λίρας (£150) εντόκως 
προς επτά τοΐς εκατόν (7%) υπό τους ακολούθους δρους : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά άποπληρωθή ύπό του Συμ
βουλίου εις τους Δανειστάς εις δύο ϊσας ετησίας δόσεις 
(συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου καΐ του τόκου)" 

(β) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή ύπό του Συμ
βουλίου διά τήν έπιδιόρθωσιν αγροτικών δρόμων εντός του 
χωρίου. 

2. Προς τον σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή του ποσοΰ 
του δανείου το Συμβούλιον, ύπό τήν έπιφύλαξιν οιασδήποτε άλλης 
ύποθηκεύσεως, θά υποθήκευση εις τους δανειστάς όλα τά τέλη, ενοί
κια, διαπύλια ή δικαιώματα τά όποια έπι του παρόντος και εντεύθεν 
είναι πληρωτέα προς το Συμβούλιον. 

Έγένετο έν Λευκωσία τη 23η Σεπτεμβρίου 1971. 
(Υ. Ε. 183/63.) 

Έιυπώθη έν τώ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν ηεοκωσία. 




