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παρέχει μεταφορικά μέσα δι' έπιβάτας ή εμπορεύματα ή ήτις κατέχει 
η διαχειρίζεται αεροδρόμια, κατασκευάζει αεροπλάνα,, μηχανάς αερο
πλάνων ή εξαρτήματα τούτων ή προμηθεύει καύσιμα ή λιπαντικά 
έλαια αεροπλάνων. 

Λευκωσία τη 13η Νοεμβρίου 1971. 
(Ύπ.) Λ. ΞΕΝΌΠΟΥΛΟς, 

Διευθυντής 
Τμήματος Πολιτικής 'Αεροπορίας. 

'Αριθμός 961 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΚΔΟΣΓΣ 

ΑΔΕΙΩΝ ΔΙ' ΑΕΡΟΠΟΡ ΙΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣ ΙΑΣ) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1948 ΕΩΣ 1968 

Δήλωσις δυνάμει του Κανονισμού 5 ( 5 ) . 
Έ γ ώ ό Κώστας Θεοδούλου Μάντης,, διά του παρόντος δηλώ δτι δεν 

έχω οιονδήποτε ο'ικονομικόν συμφέρον εις οιανδήποτε επιχείρησα/ 
ήτις παρέχει μεταφορικά μέσα δι' έπιβάτας ή εμπορεύματα ή ήτις 
κατέχει ή διαχειρίζεται αεροδρόμια, κατασκευάζει αεροπλάνα, μη
χανάς αεροπλάνων ή εξαρτήματα τούτων ή προμηθεύει καύσιμα ή λι
παντικά έλαια αεροπλάνων. 

Λευκωσία τή 13η Νοεμβρίου 1971. 
(Ύπ.) Κ. θ . MONTH Σ, 

'Ανώτερος Λειτουργός Τουρισμού. 

'Αριθμός 962 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ ( Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243) 

Διάταγμα δυνάμει τοΟ "Αρθρου 22 (α) (ι). 

Ό Υπουργός Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας 
εις αυτόν δυνάμει τοΰ άρθρου 22 (α) (ι) τοΰ περί Χωρίων (Διοίκησις 
και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, διατάττει ώς ακολούθως : 

1. Το Συμβούλιον Βελτιώσεως 'Αγίου Αμβροσίου (το όποιον εν τω 
τταρόντι διατάγματι αναφέρεται ώς «το Συμβούλιον») θα εχη δικαίωμα 
να δανεισθή τταρά της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας 'Αγίου 'Αμ
βροσίου, οι όποιοι εν τώ παρόντι διατάγματι αναφέρονται ώς «οι Δα
νεισταί») ποσόν μή υπερβαίνον τάς τρεις χιλιάδας λίρας (£3.000) εν
τόκως προς εξ τοΐς εκατόν (6%) ύττό τους ακολούθους δρους : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θα άποπληρωθή ύττό τοΰ Συμβου
λίου είς τους Δανειστάς εις (10) δέκα ΐσας ετησίας δόσεις 
(συμπεριλαμβανομένου τοΟ κεφαλαίου και τοΰ τόκου). 

(β) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή ύπό τοΰ Συμβου
λίου διά την έκτέλεσιν οδικών έ'ργων εντός της ττεριοχής του 
Αγίου 'Αμβροσίου. 

2. Προς τον σκοπόν δττως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή τοΰ ποσού 
τοΰ δανείου το Συμβούλιον, ύττό την έττιφύλαξιν οιασδήποτε άλλης ύπο
θηκεύσεως, θά υποθήκευση είς τους δανειστάς δλα τά τέλη, ενοίκια, 
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διοστύλια ή δικαιώματα τα όττοΤα επί τοΰ παρόντος και εντεύθεν είναι 
πληρωτέα είς το Συμβούλιον. 

Έγένετο εν Λευκωσία τη 24η Νοεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 904/59.) 

'Αριθμός 963 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 21 ΚΑΙ 46 ΤΟΥ 1961, 58 ΤΟΥ 1962, 
4 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 31 ΤΟΥ 1969) 

Κανονισμοί γενόμενοι υπό του Συμβουλίου Βελτιώσεως 
Άραδίππου. 

Τό Συμβούλιον Βελτιώσεως Άραδίππου,. ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 24 του περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, δια του παρόντος εκδί
δει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι Κανονισμοί οδτοι θα άναφέρωνται ώς οι περί Χωρίων (Διοί
κησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του χωρίου Ά ρ α 
δίππου του 1971 κα ι θά άναγινώσκωνται όμου μετά των περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμών τοϋ χωρίου Άραδίππου 1951 
έως 1969 (έν τοις εφεξής καλουμένων ώς «οι βασικοί Κανονισμοί») 
και οί βασικοί Κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρων
τα ι όμου ώς οί περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί 
του χωρίου Άραδίππου 1951 εως 1971. 

2. Ό Κανονισμός 117 τών βασικών Κανονισμών διά του παρόντος 
διαγράφεται και αντικαθίσταται ύπό του ακολούθου Κανονισμού : 

«117.—(1) Ύπό παντός ιδιοκτήτου ή κατόχου οιουδήποτε υποστα
τικού ή χώρου εφοδιασμένου δι' οικιακού ύδατος, θά πληρώνωνται 
τά ακόλουθα τέλη, βάσει της καταναλισκομένης ποσότητος ύδατος 
μετρούμενης οι' ύδρο μετρητού, ήτοι : 

(α) Διά καφενεία, εστιατόρια, οικίας, καταστήματα, κέντρα ανα

ψυχής και ξενοδοχεία : 
(ί) Τό ποσόν τών 750 μίλς κατά τριμηνίαν διά τους πρώτους 45 

τόν.νους καταναλωθέντας ή μή. 
(ii) Δι ' εκαστον τόννον ύδατος καταναλισκόμενον κατά τριμη

νίαν καθ' ύπέρβασιν τών 45 τόν.νων, τό ποσόν τών 50 μίλς. 
(β) Δι ' εργοστάσια, βουστάσια, χοιροτροφεία ή άλλους βιομηχα

νικούς ή κτηνοτροφικούς σκοπούς : 
(i) Τό ποσόν τών 750 μίλς κατά τριμηνίαν διά τους πρώτους 45 

τόννους καταναλωθέντας ή μή. 
(ii) Δι ' εκαστον τόννον ύδατος καταναλισκόμενον κατά τριμη

νίαν καθ' ύπέρβασιν τών 45 τόννων άλλ' ουχί τών 150 τόν
νων, τό ποσόν τών 50 μίλς. 

Έψημερίς 
Κυβερνήσεως 
Παράρτη μα 
Τρίτον : 
18. 4.1951 
12. 9.1951 
13. 8.1953 
29.12.1955 
8.11.1956 
1. 8.1957 

13. 2.1958. 
'Επίσημος 
"ΕφημερΙς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
27. 5.1965 
10.11.1966 
28.12.1968 
13. 6.1969. 


