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(στ), αϊ λέξεις «της 31ης Δεκεμβρ ίου» (δευτέρα γραμμή) εν τώ 
Κανονισμω 6 δια των λέξεων «της 31ης Ιουλ ίου» ' 

(ζ) αί λέξεις «της 1ης Ιανουαρ ίου» (τρίτη γραμμή) εν τω Κα

νονισμω 8 δια των λέξεων «της 31ης Ιουλ ίου» ' 
(η) αί λέξεις «Κατά τους μήνας Μάρτιον, Άπρίλ ιον και Αυγου

στον» (πρώτη γραμμήι) έν τω Κανονισμω 11 δια των λέξεων 
«Κατά τον μήνα Μάρτιον». 

Οι ω ς άνω^ Κανονισμό], ενεκρίθησαν υπό του Έ π α ρ χ ο υ Λευκωσίας 
και Κυρήνειας. 

Έ γ έ ν ε τ ο τη 20ή ' Ιουλίου 1971 
(Υ.Ε. 82/71.) 

'Αριθμός 593 
Ο ΠΕΡΙ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 185) 
Άνακοίνωσις του Έ π α ρ χ ο υ 'Αμμοχώστου. 

Δυνάμει των προνοιών του άρθρου 6 άναγινωσκομένων έν συνδυα
σμώ προς την υπ' άρ. 12 κατηγορίαν του Δευτέρου Πίνακος του περί 
Υπαλλήλων Καταστημάτων (Τροποποίησις Πινάκων) Διατάγματος 
του 1967, γνωστοποιείται ώδε δτι τ ά εντός τών δημοτικών ορίων 'Αμ
μοχώστου ευρισκόμενα καταστήματα δύνανται νά παραμείνουν ανοι
κτά μεταξύ τής 4ης μ.μ. και της 10ης μ.μ. τής Κυριακής 18ης ' Ιου
λίου 1971, έπ' ευκαιρία τής επισκέψεως εις Άμμόχωστον ομάδος 
περιηγητών. 

Εξεδόθη έν Ά μ μ ο χ ώ σ τ ω τη 17η ' Ιουλίου 1971. 
(Υ.Ε. 52/60/8.) 

'Αριθμός 594 
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) 

Έξουσιοδότησις δυνάμει τής επιφυλάξεως έν τώ άρθρω 10. 

Ό "Επαρχος Λευκωσίας και Κυρήνειας ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας ε'ις αυτόν δυνάμει τής έν τω άρθρω 10 του περί Δημο
σίας Υ γ ε ί α ς (Χωρίων) Νόμου διαλαμβανομένης επιφυλάξεως διά 
τοΰ παρόντος παρέχει εις την Χωριτικήν Έπιτροπήν Υ γ ε ί α ς Μενοίκου 
( Ε π α ρ χ ί α Λευκωσίας) την άκόλουθον έξουσιοδότησιν : 

1. Ή Χωριτική Επ ι τροπή Υ γ ε ί α ς Μενοίκου ( 'Επαρχία Λευκωσίας) 
(έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «Χωριτική Ε π ι τ ρ ο π ή Υγείας») θά 
είναι ελευθέρα νά συνάψη δάνειον π α ρ ά τής Συνεργατ ικής Πιστω
τικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς Μενοίκου (έν τοις εφεξής αναφερομένης ώς ό «Δα
νειστής») το ποσόν τών εκατόν τεσσαράκοντα λιρών (£140) μετά τό
κου ουχί πέραν τών επτά τοις εκατόν (7%) ετησίως ύπρ τους ακο
λούθους δρους : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά είναι πληρωτέον υπό τής Χω
ριτικής Ε π ι τ ρ ο π ή ς Υ γ ε ί α ς προς τον Δανειστήν εις δύο έτη
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σίας δόσεις (συμπεριλαμβάνουσας το χρεωλύσιον και τους 
τόκους)' 

(β) ή Χωριτική Επιτροπή Υγείας, ετησίως και μέχρι τελείας 
εξοφλήσεως του δανεισθησομένου ποσοΰ, θα έγγράψη είς 
τάς ετησίας καταστάσεις ώς έπιβάρυνσιν είς τα έσοδα της 
τήν έτησίαν δόσιν τήν πληρωτέαν κατά το έτος το άναφε
ρόμενόν εις τήν τοιαύτην κατάστασιν' 

(γ) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή υπό της Χωρι
τικής Επιτροπής Υγείας δια τήν περίφραξιν του κοινοτικού 
σφαγείου του χωρίου. 

2. Προς τον σκοπόν της εξασφαλίσεως της αποπληρωμής του οφει
λομένου ποσού δυνάμει του δανείου, ό "Επαρχος Λευκωσίας και Κυ
ρήνειας δια του παρόντος εξουσιοδοτεί τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν 
Υγείας, υπό τήν έπιφύλαξίν οιασδήποτε προηγουμένης υποθήκης ύπ' 
αύτου, να υποθήκευση εις τόν δανειστή ν δλα τά τέλη και επιβαρύν
σεις αϊ όποΐαι είναι τώρα πληρωτέαι ή θά καταστούν πληρωτέαι προς 
τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας δυνάμει τών προνοιών του περί 
Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου. 

Έν Λευκωσία τη 12η 'Ιουλίου 1971. 
(Υ.Ε. 310/59/79.) 

'Αριθμός 595 
Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 259 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 81 ΤΟΥ 1963) 

Διάταγμα θεσπισθέν δυνάμει του άρθρου 10. 
Έξουσιοδότησις προς τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας Άχερίτου 

(Επαρχία Αμμοχώστου) διά τήν σύναψιν δανείου. 

Ό Υπουργός Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου-
μένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τοΰ άρθρου 10 του 
περί Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου ή ένάσκησις τών όποιων 
ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, διατάττει ώς 
ακολούθως : 

1. Ή Χωριτική Επιτροπή Υγείας του χωρίου Άχερίτου (Επαρ
χία 'Αμμοχώστου) (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») το ποσόν τών χιλίων λιρών (£1,000) μετά τόκου ουχί πέραν 
τών πέντε τοις εκατόν (5%) .ετησίως ύπό τους ακολούθους δρους, 
ήτοι : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά είναι πληρωτέον ύπό τής Χω
ριτικής Επιτροπής Υγείας προς τόν δανειστήν είς τρεΐς (3) 
ετησίας δόσεις (συμπεριλαμβανουσών το χρεωλύσιον και 
τόκους)' 

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

(γ) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή ύπό τής Χωρι
τικής Επιτροπής Υγείας διά τήν άνέγερσιν κρεοπωλείου 
και δημοσίων αποχωρητηρίων. 


