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διατίθεται προς έτπθεώρησιν ύττό παντός ενδιαφερομένου κατά τάς εργα
σίμους ώρας είς το Γραφεΐον τοΰ Έπαρχου εν Άμμοχώστφ. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 

1. Χοιροστάσιον ή βουστάσιον. 

2. Όρνιθοτροφεΐον η μάνδρα προβάτων η αιγών, έκτος έάν πρόκειται 
περί βοηθητικής οικοδομής διά στέγασιν τοιούτων πτηνών ή ζώων απο
κλειστικώς δια την χρήσιν τής οικογενείας τοΰ ιδιοκτήτου. 

Εξεδόθη τή 29η Απριλίου 1971. 
(Υ.Ε. 199/62/2.) 

'Αριθμός 336 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ ( Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 21 ΤΟΥ 1961) 

Κανονισμοί γενόμενοι υπό τοΰ Συμβουλίου Βελτιώσεως Μονιάτη. 

Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Μονιάτη ένασκοΰν τάς εξουσίας τάς χορη
γουμένας είς αυτό δυνάμει τοΰ "Αρθρου 24 τοΰ περί Χωρίων (Διοίκησις 
και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, εκδίδει διά τοΰ παρόντος τους ακο
λούθους Κανονισμούς : 

1. Οί Κανονισμοί ούτοι θά άναφέρωνται ώς οι περί Χωρίων (Διοίκη "Επίσημος 
σις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Μονιάτη τοΰ 1971 *ΕφΐμεΡι<; 
και θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά τών περί Χωρίων (Διοίκησις και τοΙτον^

ΐμσ 

Βελτίωσις) Κανονισμών Μονιάτη 1953 έως 1970 (έν τοΐς εφεξής κάλου 418/1953 
μένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί») και οι βασικοί Κανονισμοί και οι 467/1963 
παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται όμοΰ ώς οί περί Χωρίων (Διοί 19/1967 
κησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί Μονιάτη 1953 εως 1971. n i l970 

2. Ό Κανονισμός υπ ' αρ. 117 (1) ( γ ) τών βασικών Κανονισμών 
διά τοΰ παρόντος διαγράφεται και αντικαθίσταται υπό τοΰ ακολούθου 
νέου Κανονισμοΰ : 

«(γ ) Διά τον Γεωργικόν Σταθμόν Σα ϊ ττά : 
(α) Το ποσόν τών 500 μίλς κατά διμηνίαν διά τους πρώτους 20 

τόννους ύδατος, καταναλωθέντας ή μη. 
(β) Δι' έκαστον τόννον ύδατος καταναλισκόμενον κατά διμηνίαν 

καθ' υπέρβασιν τών 20 τόννων το ποσόν τών 75 μίλς». 

Οί ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό τοΰ Ύπουργοΰ Εσωτερικών. 
(Υ.Ε. 320/59.) 

'Αριθμός 337 
ΟΙ Π Ε Ρ Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ. Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ ΝΟΜΟΙ 

ΤΟΥ 1961 Ε Ω Σ 1969 
(58 ΤΟΥ 1961, 4 ΤΟΥ 1963, 21 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 60 ΤΟΥ 1969) 

Δ ι ά τ α γ μ α δυνάμει του άρθρου 8 ( ι ) . 

Ε π ε ι δ ή ώς αναφέρεται έ'ν τω Διατάγματ ι τω δημοσιευθέντι ύπ ' άρ. 
γνωστοποιήσεως 899 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφη
μερίδος της Δημοκρατίας της 6ης Νοεμβρίου 1970 ( έ ν τοις εφεξής 
άναφερομένω ώς «το Διάταγμα») το Ύπουργικόν Συμβούλιον έχει 
ίκανοποιηθή δτι διά τής εκ τοΰ φόρου εισοδήματος άπαλλοτ/ής του 
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εισοδήματος του πηγάζοντος εξ ομολογιών εκ £1,250,000.000 μίλς 
προς έπιτόκιον 7%% έκδοθησομένων ύπό της 'Αρχής Τηλεπικοινω
νιών Κύπρου εξυπηρετείται κάλλιο ν το δημόσιον συμφέρον' 

Και επειδή ώς αναφέρεται έν τω Διατάγματ ι αϊ έν λ ό γ ω δμολο
γ ία ι θα ήσαν λήξεως 19801982' 

Και επειδή μόνον μέρος τών ώς εϊρηται ομολογιών έχει έκδοθή 
με λήξιν 19801982 και το υπόλοιπος θα έκδοθή με λήξι ν 1981—1983: 

Δια ταύτα, ό Υπουργός Οικονομικών, ένασκών τάς δυνάμει της 
επιφυλάξεως (β) τής παραγράφου (ι) του άρθρου 8 τών περί Φορο
λ ο γ ί α ς Εισοδήματος Νόμων του 1961 εως 1969 χορηγουμένας αύτώ 
εξουσίας, τροποποιεί το Δ ι ά τ α γ μ α δια της έν αύτώ ένθέσεως, ευθύς 
μετά τους αριθμούς «1980—1982» (ένατη γ ρ α μ μ ή ) , τής λέξεως και 
τών αριθμών «και 1981—1983». 

Εξεδόθη τή 14η Μαΐου 1971. 

'Αριθμός 338 
Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 259 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 81 ΤΟΥ 1963) 

Διάταγμα θεσπισθέν δυνάμει του άρθρου 10. 
Έξουσιοδότησις προς την Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγε ίας Κάτω 

Αακατάμιας ( Ε π α ρ χ ί α Λευκωσίας) δια την σύναψιν δανείου. . 

Ό Υπουργός Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας 
είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τοΰ άρθρου 10 τοΰ περί Δημο
σίας Υ γ ε ί α ς (Χωρίων) Νόμου ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό τοΰ 
Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν, διατάττει ώς ακολούθως : 

1. Ή Χωριτική Επιτροπή Υγείας τοΰ χωρίου Κάτω Αακατάμιας 
( Ε π α ρ χ ί α Λευκωσίας) (έν τοΐς εφεξής αναφερομένη ώς «Χωριτική Ε π ι 
τροπή Υγείας») θά εΐναι ελευθέρα νά συνάψη δάνειον παρά τής Συνεργα
τικής Πιστωτικής Εταιρείας Κ. Λακατάμιας (έν τοΤς εφεξής αναφερομέ
νων ώς ό «Δαο/ειστής») το ποσόν τών τεσσάρων χιλιάδων λιρών (£4 .000) 
μετά τόκου ουχί πέραν τών επτά και ήμισυ τοις εκατόν (7!/2%) ετησίως 
υπό τους ακολούθους όρους ήτοι : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά είναι πληρωτέον ύπό τής Χωρι
τικής Επιτροπής Υγείας προς τον δανειστήν είς οκτώ (8) 
ετησίας δόσεις (συμπεριλαμβανουσών το χρεωλύσιον και 
τόκους)· 

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

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

2. Προς τον σκοπόν τής εξασφαλίσεως τής αποπληρωμής τοΰ οφει
λομένου ποσοΰ δυνάμει τοΰ δανείου ή Χωριτική Επ ι τροπή Υγε ίας διά 
τοΰ παρόντος εξουσιοδοτείται ύπό τήν έπιφύλαξιν οιασδήποτε προηγου
μένης υποθήκης ύπ ' αυτής, νά υποθήκευση είς τον δανειστήν όλα τά 
τέλη και επιβαρύνσεις αΐ όποΐαι είναι τώρα πληρωτέαι ή θά καταστοΰν 
πληρωτέαι προς τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν Υ γ ε ί α ς δυνάμει τών προ
νοιών τοΰ περί Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου. 

Έθεσπίσθη έν Λευκωσία τή 3η Μαΐου 1971. 
(Υ.Ε. 310/59/174.) 

Έτυτιώθη έν τω ΤυπογραψεΙω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


