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'Αριθμός 223 
Ο ΠΕΡ.Ι ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130/68) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό της 'Επιτροπείας του 'Αρδευτικού 
. Τμήματος «Τροοχώνι— Κτίρκα» Περιστερώνας. 

Ή Επιτροπεία του 'Αρδευτικού Τμήματος Περιστερώνας «Τραχώνι 
—Κτίρκα», ενασκούσα τάς εξουσίας τάς χορηγούμενος εις αυτήν 
δυνάμει του άρθρου 19 του περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) 
Νόμου,, Κεφ. 342, ώς οδτος έτροποποιήθη δια του Νόμου 130/68, δια 
του παρόντος εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οί Κανονισμοί ούτοι θα άναφέρωνται ώς οί περί 'Αρδεύσεως 
Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήμοπος Περιστερώνας «Τραχώνι— 
Κτίρκα». 

2. Οι περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Κανονισμοί του 'Αρ
δευτικού Τμήματος «Άργάκι άρ. 1» τοΰ 1967 οΐ δημοσιευθέντες εις 
το Τρίτον Παράρτημα της επισήμου εφημερίδος της 16ης Ιουνίου 
1967, ύπ'αρ. Γνωστοποιήσεως 496— 

(α) θεωρούνται ώς Κανονισμοί θεσπισθέντες υπό. της 'Επιτρο
πείας τοΰ 'Αρδευτικού Τμήματος τοΰ χωρίου Περιστερώνα 
«Τραχώνι—Κτίρκα»* 

(β) θά εφαρμόζωνται εις το χωρίον Περιστερώνα : 
Νοείται δτι αϊ λέξεις «Άργάκι» και «Αργάκι άρ. 1», οπου

δήποτε αδται απαντώνται, θά άντικατασταθώσι διά τών, λέ
ξεων «Περιστερώνας, «Τραχώνι—Κτίρκα», αντιστοίχως* 

(γ) αϊ ήμερομηνίαι αϊτινες αναφέρονται εις τήν παράγραφον 3 
δέον δπως άντικατασταθώσι διά τώ ν ημερομηνιών «Ιην Νο
εμβρίου» και «τρίτην εβδομάδα του μηνός 'Οκτωβρίου», αντι
στοίχως* 

(δ) οι αριθμοί και αϊ ήμερομηνίαι αϊ αναφερόμενοι εις τάς 
παραγράφους 4 (2), (3), 6,. 7, 8, 11, 14 (1), δέον δπως άντι
κατασταθώσι διά τών αριθμών και ημερομηνιών «Ιην Νοεμ
βρίου», «3%», «Ιην Νοεμβρίου», «1ης Δεκεμβρίου», «31ης 
* Ι ανουαρίου», «Μάρτιον—'Απρίλιον» και «31ης Μαρτίου», 
αντιστοίχως* και 

(ε) το δικαίωμα δπερ αναφέρεται εις τήν παράγραφον 5 δέον 
δπως άντικατασταθη διά τοΰ αριθμού «*£ 5». 

ΓΥ.Ε. 41/7U 

'Αριθμός 224 

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

Έξουσιοδότησις δυνάμει της επιφυλάξεως έν τω άρθρω 10 

Ό "Επαρχος 'Αμμοχώστου ένασκών τάς εξουσίας τάς. χορηγου-
μένας εις αυτόν δυνάμει της έν τω άρθρω 10 τοΰ περί Δημοσίας 
Υγείας (Χωρίων) Νόμου, διαλαμβανομένης επιφυλάξεως διά τοΰ 
παρόντος παρέχει εις τήν Χωριτικήν Επιτροπή ν Υγείας Φρενάρου 
('Επαρχία 'Αμμοχώστου) τήν άκόλούθον έξουσιοδότησιν : 
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1. Ή Χωριτική Επιτροπή Υγείας Φρενάρου (Επαρχία Αμμοχώ
στου) (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «Χωριτική Επιτροπή Υγείας») 
θα είναι ελευθέρα να συνάψη δάνειον παρά τών Δανειστικών Επι
τρόπων (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό Δανειστής») το ποσόν 
τών πεντακοσίων λιρών (£500) μετά τόκου ουχί πέραν τών πέντε 
τοΐς εκατόν (5%) ετησίως υπό τους ακολούθους δρους, ήτοι : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά είναι πληρωτέον υπό τής Χω
ριτικής Επιτροπής Υγείας προς τόν δανειστήν ε'ις τρεις (3) 
ετησίας δόσεις (συμπεριλαμβάνουσας το χρεωλύσιον και 
τόκους)' 

(β) ή Χωριτική 'Επιτροπή Υγείας, ετησίως και μέχρι τελείας 
εξοφλήσεως του δανεισθησομένου ποσού, θά έγγράψη ε'ις 
τάς ετησίας καταστάσεις ώς έπιβάρυνσΐν εις τά εσοδά της 
τήν έτησίαν δόσιν τήν πληρωτέαν κατά το έτος το άναφε
ρόμενον εις τήν τοιαύτην κατάστασιν' 

(γ) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή ύπό τής Χωρι
τικής Επιτροπής Υγείας διά τήν άσφάλτωσιν τών οδών του 
χωρίου. 

2. Προς τόν σκοπόν τής εξασφαλίσεως τής αποπληρωμής τοΰ οφει
λομένου ποσοΰ δυνάμει του δανείου ό "Επαρχος 'Αμμοχώστου διά 
του παρόντος εξουσιοδοτεί τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας, ύπό 
τήν έπιφύλαξιν οίασδήποτε προηγουμένης υποθήκης ύπ' αύτοΰ, νά 
υποθήκευση ε'ις τόν δανειστήν δλα τά τέλη και επιβαρύνσεις αϊ όποΐαι 
είναι τώρα πληρωτέαι ή θά καταστούν πληρωτέαι προς τήν Χωριτικήν 
Έπιτροπήν Υγείας δυνάμει τών προνοιών του περί Δημοσίας Υγείας 
(Χωρίων) Νόμου. 

Έγένέτο έν Άμμοχώστω τη 23η Μαρτίου 1971 
(Υ.Ε. 310/59/98.) 

'Αριθμός 225 

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

Έξουσιοδότησις δυνάμει τής επιφυλάξεως έν τω άρθρω 10 

Ό "Επαρχος 'Αμμοχώστου, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγού
μενος ε'ις αυτόν δυνάμει τής έν τω άρθρω 10 του περί Δημοσίας 
Υγείας (Χωρίων) Νόμου, διαλαμβανομένης επιφυλάξεως, διά τοΰ 
παρόντος παρέχει εις τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας Δερύνειας 
(Επαρχία Αμμοχώστου) τήν άκόλουθον έξουσιοδότησιν : 

1. Ή Χωριτική Επιτροπή Υγείας Δερύνειας (Επαρχία Αμμο
χώστου) (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «Χωριτική Επιτροπή 
Υγείας») θά είναι ελευθέρα νά συνάψη δάνειον παρά τών Δανει
στικών Επιτρόπων (έν τοΐς εφεξής αναφερομένων ώς «ό Δανειστής»1) 
το ποσόν τών χιλίων οκτακοσίων λιρών (£ 1,800) μετά τόκου ουχί 
πέραν τών πέντε τοΐς εκατόν (5%) ετησίως ύπό τους ακολούθους 
δρους, ήτοι : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά εΐναι πληρωτέον ύπό τής. Χω
ριτικής Επιτροπής Υγείας προς τόν δανειστήν εις πέντε (5) 
ετησίας δόσεις (συμπεριλαμβάνουσας το χρεωλύσιον και 
τόκους)' 


