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τον ρηθέντα Πίνακα άναγραφομένην όδόν θα δεσμεύωσι την άρμοδίαν 
αρχήν δια την ττεριοχήν τοΰ Δήμου Λεμεσού καθώς και δλους τους επη
ρεαζόμενους ίδιοκτήτας. 

Π Ι ΝΑΞ 
(1 ) 

"Ονομα Όδοΰ | 

Τσιψλικουδιών (Τμήμα ΕΖ) 
1 
) 

(2 ) 
"Οροι συνοδεύοντες τήν έγκρισιν 

Ενεκρίθησαν απολύτως 
(άνευ δρων). 

(Υ.Ε. 23/59/213.) 

'Αριθμός 131 

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ., 259 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 81 ΤΟΥ 1963) 

Κανονισμοί δυνάμει τοΰ άρθρου 9 (1) 

Ή Επιτροπεία Δημοσίας Υγείας έκαστου τών χωρίων των ανα
φερομένων εν τω Πρώτω Πίνακι τών παρόντων Κανονισμών, ενα
σκούσα τάς δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 9 του περί Δημο
σίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου χορηγουμένας αύτη εξουσίας, εκδίδει 
εν σχέσει προς το οίκεΐον χωρίον τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά αναφέρωνται ώς οι περί Δημοσίας 
Υγείας (Χωρίων της Επαρχίας Αμμοχώστου) Κανονισμοί του 1971. 

2. Έν τοις παρουσι Κανονισμοΐς— 
«ο'ικεΐον χωρίον» 'σημαίνει, έν σχέσει προς εκάστη ν τών βάσει 

του περί Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου ίδρυθεισών Έπιτρο Κε(ί>. 259 
πειών Δημοσίας Υγείας δια τά έν τω Πρώτω Πίνακι τών παρόντων 81 τοθΐ963. 
Κανονισμών εκτιθέμενα χωρία, το άντίστοιχον χωρίον έπί του 
οποίου ή τοιαύτη Επιτροπεία άσκεΐ δικαιοδοσίαν. 

3. Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ Κανονισμού 4, οί έν τω Δευ
τέρω Πίνακι τών περί Δημοσίας Υγείας (Χωρίων της Επαρχίας 
Λευκωσίας) Κανονισμών του 1970 εκτιθέμενοι Κανονισμοί (έν τοις Επίσημος 
εφεξής αναφερόμενοι ώς «οί βασικοί Κανονισμοί») θά θεωρώνται "ΕφημερΙς 
ώς οί περί Δημοσίας Υγείας Κανονισμοί του οικείου χωρίου, συμ ^"Pap^n01 

πληρούμενοι διά της αναγραφής του ονόματος του τοιούτου χωρίου 3.4.1970. 
εις πάν μέρος αυτών δπερ είναι άσυμπλήρωτον καί ύποδηλουται διά 
άποσιωπητικών. 
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4. Οι Κανονισμοί οι εκτιθέμενοι εν τω Δευτέρω Πίνακι των πα. 
ρόντων Κανονισμών άντικαθιστώσι τους αντιστοίχους βασικούς 
Κανονισμούς. 

5. Οι εν ίσχύϊ περί Δημοσίας Υγείας Κανονισμοί του1 οικείου 
χωρίου ανακαλούνται. 

6. Ή 'ισχύς τών παρόντων Κανονισμών άρχεται την Ιην Μαρτίου 
1971. 

Άχερίτου 
Άγκαστίνα 
"Αρδανα 
Άρναδί 
Αύγόρου 
'Αγία Ν άπα 
"Αγιος 'Ανδρόνικος 
"Αγιος 'Ηλίας 
"Αγιος Νικόλαος 
"Αγιος Θεόδωρος 
Α γ ί α Τριάς 
Δαυλός 
Δερύνεια 
"Εγκωμη 
Έπτακώμη 
Γαϊδουράς 
Γαστριά 
Γύψου 
Καλοψίδα 
Κώμα Αιγιαλού 
Κοντέα 
Λάπαθος 
Λεονάρισσος 
Λιμνιά 
Μακράσυκα 
Μάνδρες 
Μαραθόβουνος 
Μελάναρκα 

Μηλιά 
Μουσουλίτα 
Νέτα 
Πατρίκι 
Περιστερώνα 
Πηγή 
Φλαμούδι 
Φρέναρος 
Πραστειό 
Πυργά 
Σωτήρα 
Στρογγυλός 
Στύλλοι 
Σύγκρασις 
Ταύρου 
Τρυπημένη 
Βασ'ιλι 
Βατυλή 
Βαθύλακας 
Βιτσάδα 
Γέναγρα 
Γεράνι 
Βοκολ'ιδα 
Σπαθαρικόν 
"Αγιος Γεώργιος 
'Αφάνεια 
Κοιλάνεμος , 
Λυθράγκωμη. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 
(Άντικαθιστώντες Κανονισμοί) 

Κανονισμός 106. Κατά ή προ της 31ης Μαρτίου εκάστου έτους ή 
'Επιτροπεία ετοιμάζει κατάλογον (έν τοις εφεξής εις το Μέρος τόΰτο 
τών παρόντων Κανονισμών άναφερόμενον ώς «Κατάλογος Κατόχων») 
δεικνύοντα το δνομα, το επάγγελμα και τον τόπον διαμονής έκαστου 
κατόχου και το ποσόν του ετησίου φόρου του επιβληθέντος επί εκά
στου τοιούτου κατόχου. Ό Κατάλογος Κατόχων θά φέρη ήμερομη
νίαν και θά ύπογράφηται υπό του Προέδρου της 'Επιτροπείας. 
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Κανονισμός 110. Πας κάτοχος εν τώ χωρίω τοΰ όποιου το όνομα 
φαίνεται εις τον Κατάλογον Κατόχων οφείλει, ουχί άργότερον της 
15ης 'Οκτωβρίου οιουδήποτε έτους, νά πληρώνη εις τον Πρόεδρον 
της Ε π ι τ ρ ο π ε ί α ς η εις οιονδήποτε άλλο πρόσωπον το όποιον ήθελε 
διορισθη ώς ταμίας ύπό τοΰ Έ π α ρ χ ο υ , το ποσόν τοΰ ετησίου φόρου 
τό όποιον επεβλήθη εις αυτόν δια το ώς εϊρηται έτος. 

Οι άνω Κανονισμοί, καθ' δσον σχετίζονται προς θέματα υπαγόμενα 
εις τάς παραγράφους ((3), ( γ ) και (δ) του εδαφίου (!) τοΰ άρθρου 
9 του περί Δημοσίας Υ γ ε ί α ς (Χωρίων) Νόμου, ενεκρίθησαν ύπό του 
Έ π α ρ χ ο υ 'Αμμοχώστου και, καθ ' δσον σχετίζονται προς θέματα υπα
γόμενα εις τάς παραγράφους (α) και (ε) του εδαφίου (1) τοΰ εν 
λ ό γ ω άρθρου τοί) προαναφερθέντος Νόμου, ενεκρίθησαν ύπό του 
Έ π α ρ χ ο υ 'Αμμοχώστου και του Διευθυντού του Τμήματος ' Ιατρικών 
Υπηρεσιών. 

Έξεδόθησαν τη 19η Φεβρουαρίου 1971 
(Υ.Ε. 220/59/7.) 

'Αριθμός 132 

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 259 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 81 ΤΟΥ 1963) 

Έξουσιοδότησις δυνάμει της επιφυλάξεως εν τώ άρθρω 10. 

Ό "Επαρχος Λευκωσίας και Κυρήνειας ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγούμενος είς αυτόν δυνάμει της εν τφ άρθρω 10 τοΰ περί Δημοσίας 
Υγε ίας (Χωρίων) Νόμου διαλαμβανομένης επιφυλάξεως διά τοΰ παρόν
τος παρέχει είς την Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγε ίας Λουτρού ( Ε π α ρ χ ί α 
Λευκωσίας) την άκόλουθον έξουσιοδότησιν : 

1. Ή Χωριτική Επιτροπή Υγε ίας Λουτροΰ ( Ε π α ρ χ ί α Λευκωσίας) 
(εν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «Χωριτική Επιτροπή Υγείας») θά 
είναι ελευθέρα νά συνάψη δάνειον παρά της Συνεργατικής Πιστωτικής 
Εταιρε ίας Λουτροΰ (εν τοις εφεξής αναφερομένης ώς «ό Δανειστής») 
τό ποσόν των εκατόν πεντήκοντα λιρών (£150.  ) μετά τόκου ουχί πέραν 
των επτά τοΤς εκατόν (7%) ετησίως ύπό τους ακολούθους όρους : 

(α) τό δανεισθησόμενον ποσόν θά είναι πληρωτέον ύπό της Χωρι
τικής Επιτροπής Υγε ίας προς τον Δανειστήν είς δύο (2) 
ετησίας δόσεις (συμπεριλαμβάνουσας τό χρεωλύσιον και τους 
τόκους)· 

(β) ή Χωριτική Επιτροπή Υγείας , ετησίως και μέχρι τελείας 
εξοφλήσεως τοΰ δανεισθησομένου ποσοΰ, θά έγγράψη είς τάς 
ετησίας καταστάσεις ώς έπιβάρυνσιν είς τα έσοδα της τήν 
έτησίαν δόσιν τήν πληρωτέαν κατά τό έτος τό άναφερόμενον 
είς τήν τοιαύτην κατάστασιν 

( γ ) τό δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή ύπό τής Χωρι
τικής Επιτροπής Υγε ίας διά τήν κατασκευήν αγροτικών οδών. 

2. Προς τον σκοπόν τής εξασφαλίσεως της αποπληρωμής τοΰ οφειλο
μένου ποσού δυνάμει τοΰ δανείου ό "Επαρχος. Λευκωσίας και Κυρή
νειας διά τοΰ παρόντος εξουσιοδοτεί" τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας , 
ύπό τήν έπιφύλαξιν οιασδήποτε προηγουμένης υποθήκης ύπ' αύτοΰ, νά 
ύττοθηκεύση είς τον δανειστήν δλα τά τέλη και επιβαρύνσεις αϊ όποΐαι 


