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σίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου διαλαμβανομένης επιφυλάξεως, δια 
του παρόντος παρέχει εις τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας Κοκκι-
νοτριμιθιάς (Επαρχία Λευκωσίας) τήν άκόλουθον έξουσιοδότησιν : 

1. Ή Χωριτική Επιτροπή Υγείας Κοκκινοτριμιθιάς (Επαρχία 
Λευκωσίας) (εν τοΐς εφεξής αναφερομένη ως «Χωριτική Επιτροπή 
Υγείας») θά είναι ελευθέρα νά συνάψη δάνειον παρά τής Συνεργα
τικής. Πιστωτικής Εταιρείας Κοκκινοτριμιθιας (εν τοΐς εφεξής; ανα
φερομένης ως «ό Δανειστής») το ποσόν τών εξακοσίων λιρών (£600) 
μετά τόκου ουχί πέραν των επτά τοΐς εκατόν (7%). ετησίως ύπό 
τους ακολούθους δρους : 

(α), τό δοα/εισθησόμενον ποσόν θά είναι πληρωτέον ύπό της Χ ο 
ριτικής Επιτροπής Υγείας προς τον Δανειστήν εις έ'ξ (6), 
ετησίας δόσεις (συμπεριλαμβάνουσας το χρεωλύσιον και 
τους τόκους)' 

(β) ή Χωριτική Επιτροπή Υγείας, ετησίως και μέχρι τελείας 
εξοφλήσεως του δανεισθησαμένου ποσού, θά έγγράψη εις 
τάς ετησίας καταστάσεις ως έπιβάρυνσιν εις τα εσοδά της 
τήν έτησίαν δόσιν τήν πληρωτέαν κατά το έτος το άναφερό-
μενον εις τήν τοΊαύτην κατάστασιν' 

(γ) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή υπό της Χω
ριτικής 'Επιτροπής Υγείας διά τήν άνέγερσιν σφαγείου έν 
τω χωρίω. 

2. Προς τον σκοπόν τής εξασφαλίσεως τής αποπληρωμής του οφει
λομένου ποσού δυνάμει του δανείου ό "Επαρχος Λευκωσίας κα·1 Κυ
ρήνειας διά του παρόντος εξουσιοδοτεί τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν 
Υγείας, ύπό. τήν έπιφύλαξιν οιασδήποτε προηγουμένης υποθήκης ύπ' 
αύτοΰ, νά υποθήκευση εις τον δοα/ειστήν δλα τά τέλη και επιβαρύν
σεις αϊ όποΐαι εΐναι τώρα πληρωτέαι ή θά καταστούν πληρωτέαι 
προς τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας δυνάμει τών προνοιών του 
περί Δη.μοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου. 

Έ ν Λευκωσία τή 2α 'Απριλίου 1971. 
(Υ.Ε. 310/59/Τ280 

'Αριθμός 261 
Ο ΠΕΡΙ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 259 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 81 ΤΟΥ 1963} 

Έξουσιοδότησις δυνάμει τής επιφυλάξεως έν τω άρθρω 10. 

Ό "Επαρχος Λευκωσίας και Κυρήνειας, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας, εις αυτόν δυνάμει τής έν τω άρθρω 10 του περί Δημο
σίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου διαλαμβανομένης επιφυλάξεως, διά 
του παρόντος παρέχει ε'ις τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας Άσκα 
(Επαρχία Λευκωσίας) τήν άκόλουθον έξουσιοδότησιν : 

. 1. Ή Χωριτική Έπιτροπήι Υγείας Άσκα (Επαρχία Λευκωσίας) 
(έν τοΐς εφεξής αναφερομένη ως «Χωριτική Επιτροπή. Υγείας»), θά 
είναι, ελευθέρα νά συνάψη δάνειον παρά τής Συνεργατικής Πιστω
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τικη,ς 'Εταιρείας Άσκα (έν τοΐς εφεξής αναφερομένης ώς «ό. Δανει
στής») το ποσόν των διακοσίων λιρών (£200) μετά τόκου ουχί πέραν 
των επτά τοις εκατόν (7%) ετησίως υπό τους ακολούθους δρους : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά είναι πληρωτέο ν υπό της Χω
ριτικής Επιτροπής 'Υγείας προς τον Δανειστήν εις δύο (2) 
ετησίας δόσεις (συμπεριλαμβάνουσας το χρεωλύσιον και 
τους τόκους)" 

(β) ή Χωριτική. Επιτροπή Υγείας, ετησίως και μέχρι τελείας 
εξοφλήσεως τοΰ δανεισθησομένου ποσού,, θά έγγραφη εις 
τάς ετησίας καταστάσεις ώς έπιβάρυνσιν εις τά εσοδά της 
τήν έτησίαν δόσιν τήν πληρωτέαν κατά το έτος το άναφερό
μενον εις τήν τοιαύτην κατάστασιν" 

(γ) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοπο'ΐηθή ύπό της Χω
ριτικής Επιτροπής 'Υγείας διά τήν άποζημίωσιν ιδιοκτητών 
γής κατά τήν διάνοιξιν όδοΰ εντός του χωρίου. 

2. Προς τον σκοπόν της εξασφαλίσεως τής αποπληρωμής του οφει
λομένου ποσού δυνάμει του δανείου ό "Επαρχος Λευκωσίας κ α! Κυ
ρήνειας διά του παρόντος εξουσιοδοτεί τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν 
Υγείας, ύπό τήν έπιφύλαξίν οιασδήποτε προηγουμένης υποθήκης ύπ' 
αυτού, νά υποθήκευση εις τον δανειστήν δλα τά τέλη και επιβαρύν
σεις αι όποΐαι είναι τώρα πληρωτέαι ή θά καταστούν πληρωτέαι 
προς τήιν Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας δυνάμει τών προνοιών του 
περί Δημοσίας 'Υγείας (Χωρίων) Νόμου. 

Έ ν Λευκωσία τή 5η 'Απριλίου 1971. 
(Υ.Ε. 310/59/244.) 

'Αριθμός 262 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει τού άρθρου 6. 
Επειδή διά τής διοικητικής πράξεως ύπ' άρ. 147, δημοσιευθείσης 

έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας 
τής 12ης Μαρτίου 1971, ή Κυπριακή Δημοκρατία, ΆπαλλοτριοΟσα 
'Αρχή,, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφής και 
λειττηιιρηρίητς της ^κ'^ήτο1.' ιδιοκτησίας (dv τοις άφεξής αναφερομέ
νης ώς «ή ακίνητος ιδιοκτησία»), ήτις εΐναι αναγκαία διά τους έν 
αύτη περιγραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει παν 
πρόσωπον ίσχυριζόμενον δτι έχει οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον 
επί τής ακινήτου Ιδιοκτησίας και ένιστάμενον εις τήν σκοπουμένην 
άπαλλοτρίωσιν ταύτης δπως ύποβάλη τήν έ'νστασιν αύτοΰ όμοΟ μετά 
τών αποδείξεων καΐ λόγων προς ύποστήριξιν αυτής εντός τής έν 
τή ρηθείση γνωστοποιήσει αναφερομένης προθεσμίας* 

Και επειδή ουδεμία ενστασις υπεβλήθη, κατά τής σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως τής ακινήτου Ιδιοκτησίας' 

Κα! επειδή, λαμβανομένων ύπ' δψιν άπασών έν γένει τών περι
στάσεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος Ιδιοκτησία άπαλλο
τριωθή διά τους έν τή είρημένη γνωστοποιήσει εκτιθεμένους σκο
πούς, ή οιονδήποτε τών τοιούτων σκοπών.; 


