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.ποτέ δικαιώματα δια την προμήθειαν ύδατος δυνάμει του Κανο
νισμού 10 η ένεργήση κατά παράβασιν των Κανονισμών τότε η 
Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας δύναται άνευ ειδοποιήσεως να δια
κόψη την παροχήν ύδατος προς αυτόν μέχρις δτου άπαντα τα οφει
λόμενα δικαιώματα ως και έπιπρόσθετον ποσόν εκ £3.000 μίλς δια 
την έπανασύνδεσιν της υδατικής προμηθείας καταβληθούν ή ή τοι
αύτη παράβασις τερματισθή.». 

Οι ανωτέρω Κανονισμοί ενεκρίθησαν υπό του Έπαρχου 'Αμμο
χώστου. 

(Υ.Ε. 416/59.) 

'Αριθμός 517 
Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΠΑΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 

(ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Ι Σ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ) 
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1963 

Διά του παρόντος γνωστοποιείται δτι προτίθεμαι νά ενασκήσω τάς 
υπό τοΰ άρθρου 4 (2) του περί 'Αμπελουργίας και 'Αμπελώνων (Έπι
σκόπησις και Καταγραφή) Νόμου του 1963 και των σχετικών περί 
'Αμπελουργίας και 'Αμπελώνων (Έπισκόπησις και Καταγραφή) Κα
νονισμών του 1964 και 1970 χορηγουμένας είς έμέ εξουσίας εν σχέσει 
με τάς ακολούθους περιοχάς κατά τάς ακολούθους ημερομηνίας και 
καλώ τους επηρεαζόμενους ίδιοκτήτας ή καλλιεργητάς αμπελώνων 
όπως παράσχωσι τάς αναγκαίας διευκολύνσεις. 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΙ 

Λευκωσίας/Κυρηνείας 
'Αμμοχώστου 
Λάρνακος 
Λεμεσού 
Πάφου 

(Άρ. Φακ. 113/71.) 

'Αριθμός 518 
Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 259 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 81 ΤΟΥ 1963) 

Έξουσιοδότησις δυνάμει της επιφυλάξεως εν τω άρθρω 10. 
Ό "Επαρχος Λεμεσού, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας 

εις αυτόν δυνάμει της εν τω άρθρω 10 του περί Δημοσίας Υγείας 
(Χωρίων) Νόμου διαλαμβανομένης, επιφυλάξεως,, διά του παρόντος 

παρέχει είς τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας του χωρίου Λιμνάτι 
('Επαρχία Λεμεσού) τήν άκόλουθον εξουσιοδότηση/ : 

1. Ή Χωριτική 'Επιτροπή Υγείας του χωρίου Λιμνάτι (Επαρχία 
Λεμεσού) (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «Χωριτική 'Επιτροπή 
Υγείας») θά εΐναι ελευθέρα νά συνάψη δάνειον παρά των Δανειστι
κών 'Επιτρόπων (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό Δανειστής») τό 
ποσόν τών διακοσίων πεντήκοντα λιρών (£250) μετά τόκου ουχί 

'Από τής 2ας μέχρι της 22ας 
Αυγούστου 1971 συμπεριλαμβα

νομένης. 

ΦΩΚΑΣ ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ, 
Γεωργικός Λειτουργός 1ης Τάξεως, 

Λειτουργός 
Έπισκοπήσεως και Καταγραφής 

'Αμπελώνων. 
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πέραν των πέντε τοις εκατόν (5%) ετησίως υπό τους ακολούθους 
δρους, ήτοι : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θα είναι πληρωτέον 6πό της Χω
ριτικής Επιτροπής Υγείας προς τον δανειστήν εις δύο 
(2) ετησίας δόσεις (συμπεριλαμβάνουσας το χρεωλύσιον 
και τόκους)' 

(β) ή Χωριτική Επιτροπή Υγείας, ετησίως και μέχρι τελείας 
εξοφλήσεως του δανεισθησομένου ποσού, θα έγγράψη είς 
τάς ετησίας καταστάσεις ως έπιβάρυνσιν είς τά εσοδά της 
τήν έτησίαν δόσιν την πληρωτέαν κατά το έτος τό άναφερό
μενον είς τήν τοιαύτην .κατάστασιν' 

(γ) τό δανεισθησόμενον ποσόν θα χρησιμοποιηθη ύπό της Χωρι
τικής Επιτροπής Υγείας δια τήν κατασκευήν αγροτικών 
οδών. 

2. Προς τον σκοπόν της εξασφαλίσεως της αποπληρωμής του οφει
λομένου ποσοΟ δυνάμει του δανείου, ό 'Έπαρχος Λεμεσού διά του 
παρόντος εξουσιοδοτεί τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας,, ύπό τήν 
έπιφύλαξίν οιασδήποτε προηγουμένης υποθήκης ύπ* αύτοΟ, να υπο
θήκευση εις τον δοο/ειστήν δλα τά τέλη και επιβαρύνσεις αϊ δποΐαι 
είναι τώρα πληρωτέαι ή θά καταστούν πληρωτέαι προς τή ν Χωριτι
κήν Έπιτροπήν Υγείας δυνάμει τών προνοιών του περί Δημοσίας 
Υγείας (Χωρίων) Νόμου. 

Έγένετο τη 10η 'Ιουνίου 1971. 
(Υ.Ε. 310/59/33.) 

Αριθμός 519 
Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 259 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 81 ΤΟΥ 1963) 

Έξουσιοδότησις δυνάμει της επιφυλάξεως έν τω άρθρω 10. 
Ό "Επαρχος Λεμεσού, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας 

είς αυτόν δυνάμει της έν τω άρθρω 10 του περί Δημοσίας Υγείας 
(Χωρίων) Νόμου διαλαμβανομένης επιφυλάξεως διά του παρόντος 
παρέχει είς τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας του χωρίου Βάσα Κοι
λανίου (Επαρχία Λεμεσού) τήν άκόλουθον έξουσιοδότησιν : 

1. Ή Χωριτική Επιτροπή Υγείας τοΰ χωρίου Βάσα Κοιλανίου 
(Επαρχία Λεμεσού) (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «Χωριτική Επι
τροπή Υγείας») θά είναι ελευθέρα νά συνάψη δάνειον παρά τών 
Δανειστικών Επιτρόπων (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό Δα
νειστής») τό ποσόν τών πεντακοσίων λιρών (£500) μετά τόκου ουχί 
πέραν τών πέντε τοις εκατόν (5%) ετησίως ύπό τους ακολούθους 
δρους, ήτοι : 

(α) τό δανεισθησόμενον ποσόν θά είναι πληρωτέον ύπό της Χω
ριτικής Επιτροπής Υγείας προς τόν δοη/ειστήν είς δύο 
(2) ετησίας δόσεις (συμπεριλαμβάνουσας τό χρεωλύσιον και 
τόκους) * 

(β) ή Χωριτική Επιτροπή Υγείας, ετησίως καΐ μέχρι τελείας 
εξοφλήσεως του δοα/εισθησομένου ποσού, θά έγγράψη εις 

.τάς ετησίας καταστάσεις ώς έπιβάρυνσιν είς τά έΌοδά της 
τήν έτησίαν δόσιν τήν πληρωτέαν κατά τό έτος τό άναφερό
μενον είς τήν τοιαύτην κατάστασιν' 


