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1. 01 Κανονισμοί ούτοι θά άναφέρωνται ώς οι περί Χωρίων (Διοί- Επίσημος 
κησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του χωρίου Ξυ- "Εφημερίς 
λοφάγου του 1971 και θά άναγινώσκωνται όμου μετά των περί Χω- Τρ£0!Γ.

ημσ 

ρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμών τού χωρίου Ξυλοφάγου 25.7.1963 
1963 έως 1969 (εν τοις εφεξής καλουμένων ώς «οί βασικοί Κανόνι 3ΐ.ι.ΐ969. 
σμοί») και οί βασικοί Κανονισμοί και οί παρόντες Κοα/ονισμοί θά 
άναφέρωνται όμου ώς οί περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) 
Κανονισμοί του χωρίου Ξυλοφάγου 1963 εως 1971. 

2. Ό Κανονισμός 134 των βασικών Κανονισμών διά του παρόντος 
διαγράφεται και αντικαθίσταται ύπό του ακολούθου Κοα/ονισμου : 

«134.—(1) Τα ακόλουθα δικαιώματα δέον νά πληρώνωνται ύπό 
του ιδιοκτήτου ή κατόχου οιουδήποτε οικήματος διά την μετακίνη
σιν κάδων ή δοχείων, τά όποια περιέχουν ακαθαρσίας βόθρων, 
ύγράς ακαθαρσίας ή οικιακά σκύβαλα εντός της περιοχής βελτι
ώσεως, ήτοι : 

(α) εν σχέσει προς οίκίαν, καφενεΐον, κατάστημα ή άποθήκην, 
θά καταβάλλεται δικαίωμα, το όποιον θά ορίζεται εις έκά
στην περίπτωσιν ύπό του Συμβουλίου και το όποιον δέν θά 
ύπερβαίνη τάς £3 κατ' έτος ή μέρος του έτους' 

(β) έν σχέσει προς ξενοδοχεΐον, οιίκότροφεΐον, κατάλυμα, χάνι, 
έργοστάσιον, βιομηχανική ν έπιχείρησιν, ή οίκημα εκτός τών 
αναφερομένων εις τήν παράγραφον (α) του παρόντος, θά 
καταβάλλεται δικαίωμα, το όποιον θά ορίζεται εις έκάστην 
περίπτωσιν ύπό του Συμβουλίου και το όποιον δέν θά ύπερ
βαίνη τάς £5 KOCT' έτος ή μέρος του έτους. 

(2) "Εκαστον τοιούτο δικαίωμα θά πληρώνεται προς το πρόσω
πον το έξουσιοδοτημένον προς τούτο· ύπό του Συμβουλίου.». 

Οί άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Υπουργού Εσωτερικών. 
(Υ.Ε. 187/62.) 

'Αριθμός 57 
Ο ΠΕΡΙ Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Υ Γ Ε Ι Α Σ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 259 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 81 ΤΟΥ 1963) 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 9 (1). 

Ή Επιτροπεία Δημοσίας Υγε ίας εκάστου τών χωρίων τών αναφε
ρομένων έν τω κατωτέρω Πινάκι τών παρόντων Κανονισμών, ενασκού
σα τάς δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 9 του περί Δημοσίας 
Υγε ίας (Χωρίων) Νόμου χορηγουμένας αύτη εξουσίας, εκδίδει, έν 
σχέσει προς το οίκεΐον χωρίον,, τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οί περί Δημοσίας 
Υγε ίας (Χωρίων τής Επαρχίας Λευκωσίας) Κανονισμοί του 1971. 

2. Έ ν τοις παρουσι Κανονισμοΐς— 
«οίκεΐον χωρίον» σημαίνει, έν σχέσει προς έκάστην τών βάσει του

 Κε
Φ·

 259
· 

περί Δημοσίας Υγε ίας (Χωρίων) Νόμου ίδρυθεισών Επιτροπειών
 81 τ ο 0 1 9 6 

Δηιμοσίας Υγε ίας διά τά ε ν τω κατωτέρω Πίνακι τών παρόντων Κα
νονισμών εκτιθέμενα χωρία, το άντίστοιχον χωρίον επί του οποίου 
ή τοιαύτη Επιτροπεία άσκεΐ δικαιοδοσίαν. 

3. Οί έν τω Δευτέρω Πίνακι τών περί Δημοσίας Υγε ίας (Χωρίων Επίσημος 
τής Επαρχίας Λευκωσίας) Κανονισμών του 1970 εκτιθέμενοι Κανό Έφημερίς 
νισμοί (έν τοις εφεξής αναφερόμενοι ώς «οί βασικοί Κανονισμοί») θά Παράρτημα 

3.4.1970. 
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θεωρώνται ώς οι περί Δημοσίας Υγείας Κανονισμοί του οικείου χω
ρίου, συμπληρούμενοι δια της αναγραφής τοΰ ονόματος του τοιούτου 
χωρίου εις παν μέρος αυτών δπερ εΐναι άσυμπλήρωτον καί ύποδηλου
ται δι' άποσιωπητικών. 

Π Ι Ν Α Ξ 
1. Περιστερωνάρι 
2. Πάνω Πύργος 
3. Μοσφίλι.. 

(Υ.Ε. 220/59/7.) 

'Αριθμός 58 
Ο Π Ε Ρ Ι ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 259 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 81 ΤΟΥ 1963) 

Έξουσιοδότησις δυνάμει της επιφυλάξεως εν τω άρθρω 10. 
Ό . "Επαρχος 'Αμμοχώστου, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου

μένας εις αυτόν δυνάμει της εν τω άρθρω ΙΟ1 του περί Δημοσίας Υγεί
ας (Χωρίων) Νόμου διαλαμβανομένης επιφυλάξεως, δια του παρόν
τος παρέχει εις την Χωριτικήν Έπιτροπην Υγείας Λάπαθου (Επαρ
χία Αμμοχώστου) την άκόλουθον εξουσιοδότησα/ : 

1. Ή Χωριτική 'Επιτροπή Υγείας Λάπαθου ('Επαρχία Αμμοχώ
στου) (εν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «Χωριτική 'Επιτροπή Υγεί
ας») θά είναι ελευθέρα νά συνάψη δάνειον παρά της Συνεργατικής 
Πιστωτικής Εταιρείας Λάπαθου (έν τοΐς εφεξής αναφερομένης ώς 
«ό Δανειστής») το ποσόν των διακοσίων λιρών (£200) μετά τόκου 
ούχι πέραν των επτά τοις έκοπτόν (7%) ετησίως, ύπό τους ακολού
θους δρους, ήτοι : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά είναι πληρωτέον ύπό τής Χω
ριτικής 'Επιτροπής Υγείας προς τον δανειστήν εις μίαν έτη
σίαν δόσιν (συμπεριλαμβάνουσαν το χρεωλύσιον καί τό
κους) ' 

(β) ή Χωριτική 'Επιτροπή Υγείας, ετησίως καί. μέχρι τελείας 
εξοφλήσεως του δανεισθησομένου ττοσοΰ, θά έγγράψη είς 
τάς ετησίας καταστάσεις ώς επιβάρυνση/ εις τά εσοδά της 
τήν έτησίαν δόσιν τήν πληρωτέον κατά το έτος το άναφερό
μενον ε'ις τήν τοΊαύτην κατάστασιν' 

(γ) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή ύπό τής Χω
ριτικής 'Επιτροπής Υγείας διά τήν βελτίωσιν τής γεωργικής 
όδου Λάπαθου—'Αγ. 'Ιακώβου. 

2. Προς τόν σκοπόν τής εξασφαλίσεως τής αποπληρωμής του οφει
λομένου ποσού δυνάμει του δοα/είου, ό "Επαρχος 'Αμμοχώστου διά 
του παρόντος εξουσιοδοτεί τήν Χωριτικήν Έπιτροπην Υγείας., ύπό 
τήν έπιφύλαξίν οιασδήποτε προηγουμένης υποθήκης έπ' αυτού, νά 
υποθήκευση είς τόν δανειστήν δλα τά τέλη καί επιβαρύνσεις αϊ όποΐ
αι είναι τώρα πληρωτέα! ή θά καταστούν πληρωτέοι προς τήν Χω
ριτικήν Έπιτροπην Υγείας δυνάμει των προνοιών του περί Δημοσίας 
Υγείας (Χωρίων) Νόμου. 

Έγένετο έν Άμμοχώστω τή 2α 'Ιανουαρίου 1971. 
(Υ. Ε. 310/59/135.) 

"Ετυπώθη ί.ν τω Τυπογραφείο της Κυττριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


