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'Αριθμός 38
Ο ΠΕΡΙ Δ Η Μ Ω Ν ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 240.
ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΥΣΗΣ.
Γνωστοποίησις δυνάμει τοΰ άρθρου 6.
'Εν τη ενασκήσει χών εξουσιών δ ι ' ώ ν περιβέβληται δυνάμει τοΰ
άρθρου 6 τοΰ περί Δήμων Νόμου καΐτής παραγράφου 3 τοΰ "Αρθρου 188
τοΰ Συντάγματος το Ύπουργικόν Συμβούλιον διακηρύττει ώδε δτι τά
όρια τοΰ Δήμου Λύσης είναι τά εν τω κάτωθι Πίνακι καθοριζόμενα
τοιαύτα.
ΠΙΝΑΞ.
Ή συνοριακή γραμμή ή περιλαμβάνουσα τήν περιοχήν εντός της
οποίας κείνται απασαι αί περιουσίαι αΐ εγγεγραμμένοι ή καταγεγραμμένοι
εν τοις βιβλίοις τοΰ 'Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου 'Αμμο
χώστου εν σχέσει με το χωρίον Λύση, κατά τήν ήμερομηνίαν της πα
ρούσης γνωστοποιήσεως. Τά εν λόγω σύνορα καθορίζονται ε'ιδικώτερον
διά κυανού χρώματος επί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοϋ Σχεδίου
αρ. 1794.
Τη 2α Φεβρουαρίου, 1962.
(Μ.Ι. 1744/59.)
"Αριθμός 39
Ο ΠΕΡΙ Δ Η Μ Ω Ν ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 240.
Διάταγμα θεσπισθέν δυνάμει τοΰ άρθρου 10.
Έν τη ενασκήσει των εξουσιών δι' ών περιβέβληται δυνάμει τοΰ
άρθρου 10 τοΰ περί Δήμων Νόμου και της παραγράφου 3 τοΰ "Αρθρου 188
τοΰ Συντάγματος, το Ύπουργικόν Συμβούλιον διά τοΰ παρόντος απο
φασίζει ότι οι σύμβουλοι τοΰ Δήμου Λύσης, τοΰ δημάρχου και αντι
δημάρχου περιλαμβανομένων, θά εΐναι εννέα, άπαντες "Ελληνες.
Τη 2α Φεβρουαρίου, 1962.
(Μ.Ι. 1744/59.)
'Αριθμός 40
Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΩΝ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 259.

ΝΟΜΟΣ,

Διάταγμα θεσπισθέν δυνάμει τοΰ άρθρου 10.
Έξουσιοδότησις προς τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας Μιας Μηλιάς
('Επαρχία Λευκωσίας) διά τήν σύναψιν δανείου.
Το Ύπουργικόν Συμβούλιον έν τη ενασκήσει τών εξουσιών τών
παρεχομένων εις αυτό υπό τοΰ άρθρου 10 τοΰ περί Δημοσίας Υγείας
(Χωρίων) Νόμου καΐ της παραγράφου 3 (β) του άρθρου 188 τοΰ
Συντάγματος, διατάσσει ώς ακολούθως :—
Ι. Ή Χωριτική 'Επιτροπή Υγείας
Μιας
Μηλιάς
('Επαρχία
Λευκωσίας) (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «Χωριτική 'Επιτροπή
Υγείας») θά εΐναι ελευθέρα νά συνάψη δάνειον άπο τήν Συνεργατικήν
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Πιστωτικήν Έταιρείαν Μιας Μηλιάς (εν τοις εφεξής αναφερομένης
ώς «ό Δανειστής») το ποσόν των εκατόν πεντήκοντα λιρών (£150) μετά
τόκου ουχί πέραν τών εξ τοις εκατόν (6%) ετησίως υπό τους ακο
λούθους δρους, ήτοι—
(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά εΐναι πληρωτέον ύπό τής Χωρι
τικής 'Επιτροπής Υγείας προς τον δανειστήν εϊς τρεις ετησίας
δόσεις (συμπεριλαμβανουσών το χρεωλύσιον καΐ τόκους)·
(β) ή Χωριτική 'Επιτροπή Υγείας, ετησίως και μέχρι τελείας
εξοφλήσεως τοϋ δανεισθησομένου ποσοϋ, θά έγγράψη εις τάς
ετησίας καταστάσεις ώς έπιβάρυνσιν εις τά εσοδά της τήν
έτησίαν δόσιν τήν πληρωτέαν κατά το έτος το άναφερόμενον
εις τήν τοιαύτην κατάστασιν
(γ) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή ύπό τής Χωριτι
κής 'Επιτροπής Υγείας διά τήν έπιδιόρθωσιν οδών εντός
τοϋ χωρίου.
2. Προς τον σκοπόν τής εξασφαλίσεως τής αποπληρωμής τοϋ οφει
λομένου ποσοϋ δυνάμει τοϋ δανείου ή Χωριτική 'Επιτροπή Υγείας
διά τοϋ παρόντος εξουσιοδοτείται, ύπό τήν έπιφύλαξιν οιασδήποτε
προηγουμένης υποθήκης έπ' αύτοϋ, νά υποθήκευση εις τον δανειστήν
όλα τά τέλη και επιβαρύνσεις αί όποΐαι είναι τώρα πληρωτέαι ή θά
καταστούν πληρωτέαι προς τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας δυνάμει
τών προνοιών τοϋ περί Δη μοσίας. Υγείας (Χωρίων) Νόμου.
Έθεσπίσθη σήμερον τήν Ι Ι ην Ιανουαρίου, 1962
(Υ.Ε. 310/59/123.)
'Αριθμός 41
Ο ΠΕΡΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Π Ρ Ο Ί ΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ,
ΚΕΦ. 39 Κ Α Ι ΝΟΜΟΣ 50 ΤΟΥ 1954
ΟΙ Π Ε Ρ Ι Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Τ Ό Ν Τ Ω Ν
Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι , 1956 Ε Ω Σ 1959
Γνωστοποίησις δυνάμει τοϋ Κανονισμού 20 (δ)
Έ ν τή ενασκήσει τών εξουσιών δι' ών περιβέβλημαι δυνάμει τής
παραγράφου (δ) του Κανονισμού 20 τών περί Ε ξ α γ ω γ ή ς Γεωργι
κών. Προϊόντων Κανονισμών, 1956 εως 1959 και του άρθρου 188 3 (ε)
τοϋ Συντάγματος, εγώ, ό Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας,
διά τής παρούσης γνωστοποιώ δτι ή κατωτέρω αναφερομένη ημερο
μηνία ορίζεται ώς ημέρα ενάρξεως τής έκκοπής τών προοριζομένων
δι' έξαγωγήν πορτοκαλιών τύπου «Βαλέντσια» εσοδείας 1962 : —
Πορτοκάλια «Βαλέντσια» . . Δευτέρα 19η Φεβρουαρίου, 1962.
Τη 1η Φεβρουαρίου, 1962.
Α. Α Ρ Α Ο Υ Ζ Ο Σ ,
Υπουργός 'Εμπορίου καΐ Βιομηχανίας.

Έτυττώθη έν τω ΤυπογραφεΙφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

