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(α) Ή αρμοδία 'Αρχή είναι Ικανοποιημένη δτι ή προσθήκη ή 
μετατροπή εις τήν ώς εϊρηται οικοδομή ν δέν θά έπηρεάση 
δυσμενώς ή παραβλάψη τάς ανέσεις ή τήν εΰλογον χρήσιν 
παρακείμενης ιδιοκτησίας ή της περιοχής ώς συνόλου* καΐ 

(β) ή ολική κυβική χωρητικότης δλων των προσθηκών και 
μετοαροπών εις τήν ώς εϊρηται οίκοδομήν, γενομένων μετά 
τήν δημοσίευσιν της παρούσης Γνωστοποιήσεως, δέν υπερ
βαίνει τα 10% της κυβικής χωρητικότητος τήν οποίαν ή 
τοιαύτη οικοδομή έχει κοπτά τήν ήμερομηνίαν της δημοσιεύ
σεως τής παρούσης Γνωστοποιήσεως' και 

(γ) ουδέν μέρος τών τοιούτων προσθηκών ή μετατροπών απέχει 
όλιγώτερον τών δέκα ποδών εκ τών συνόρων του οικοπέδου 
έπί του όποιου ή ώς εϊρηται οικοδομή κείται' καΐ 

(δ) ολόκληρος ή εκτάσις ή οποία καλύπτεται υπό της ώς εϊρη
ται οικοδομής μεθ' δλων τών τοιούτων προσθηκών ή μετα
τροπών είναι μικρότερα του 50% τής εκτάσεως του οικο
πέδου έπί του όποιου ή οικοδομή κείται. 

Δια.τους σκοπούς τών άνω δρων (γ) καϊ (δ) σΐκόπεδον έπι του 
οποίου ή ώς εϊρηται οικοδομή κείται εΐναι ή έ'κτασις γης ή οποία 
κατά. τήν ήμερομηνίαν τής δημοσιεύσεως τής παρούσης Γνωστοποιή
σεως, όμοΟ μετά της οικοδομής, είναι εγγεγραμμένη είς τά βιβλία 
του Κτηματολογικού καϊ ΧωρομετρικοΟ Τμήμοττος. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
'Ολόκληρος ή περιοχή ή κειμένη εντός τών χωριτικών ορίων του 

Συμβουλίου Βελτιώσεως 'Αγίου Σεργίου τής οποίας ή εσωτερική 
περίμετρος δεικνύεται διά πρασίνου χρώματος έπί του σχεδίου υπ' 
αριθμόν Τ.Ρ.Η/22 υπογεγραμμένου ύπό του Έπαρχου 'Αμμοχώστου, 
άντίγραφον του οποίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό παντός 
ενδιαφερομένου κατά τάς εργασίμους ώρας εις το Γραφεΐον του 
Έπαρχου εν Άμμοχώστω. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 
(α) Χοιροστάσιον ή βουστάσιον. 
(β) Όρνιθοτροψεΐον ή μάνδρα προβάτων ή αιγών, έκτος έάν πρό

κειται περί βοηθητικής οικοδομής διά στέγασιν τοιούτων πτηνών 
ή ζώων αποκλειστικώς διά τήν χρήσιν τής οικογενείας του Ιδιοκτήτου. 

Εξεδόθη τη 8η 'Ιουλίου 1971 
(Υ.Ε. 97/69/2.) 

'Αριθμός 624 
Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 259 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 81 ΤΟΥ 1963) 

Έξουσιοδότησις δυνάμει τής επιφυλάξεως έν τω άρθρω 10. 

Ό "Επαρχος Πάφου, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις 
αυτόν δυνάμει τής έν τω άρθρω 10 του περί Δημοσίας 'Υγείας (Χω
ρίων) Νόμου διαλαμβανομένης επιφυλάξεως, διά του παρόντος παρέ
χει εις τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας του χωρίου Πενταλιά 
(Επαρχία Πάφου) τήν άκόλουθον έξουσιοδότησιν : 
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1. Ή Χωριτική Επιτροπή Υγείας του χωρίου Πενταλιά ('Επαρχία 
Πάφου) (έ·ν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «Χωριτική Επιτροπή Υγεί
ας») θα είναι ελευθέρα να συνάψη δάνειον παρά τών Δανειστικών 
Επιτρόπων, (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό Δανειστής») το 
ποσόν τών τριακοσίων δέκα επτά λιρών (£317) μετά τόκου ουχί 
πέραν, τών πέντε τοΐς εκατόν (5%) ετησίως ύπό τους ακολούθους 
δρους, ήτοι : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά εΐναι πληρωτέον ύπό τής Χω
ριτικής Επιτροπής Υγείας προς τον δοο/ειστήν είς τεσσάρας 
(4) ετησίας δόσεις (συμπεριλαμβάνουσας το χρεωλύσιον καΐ 
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 
έτησίοα/ δόσιν τήν πληρωτέαν κατά το έτος το άναφερόμενον 
εις τήν τοιαύτην κατάστασιν' 

(γ) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή ύπό τής Χωρι
τικής Επιτροπής Υγείας διά τήν βελτίωσιν και κατασκευήν 
αγροτικών οδών. 

2. Προς τον σκοπόν τής εξασφαλίσεως τής αποπληρωμής του οφει
λομένου ποσού δυνάμει του δανείου, ό "Επαρχος Πάφου διά του πα
ρόντος εξουσιοδοτεί τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας,, ύπό τήν έπι
φύλαξιν οιασδήποτε προηγουμένης υποθήκης ύπ' αύτου, νά υποθήκευ
ση είς τον δοτνειστήν δλα τά τέλη και επιβαρύνσεις αϊ όποΐαι είναι 
πληρωτέαι ή θά καταστούν πληρωτέαι προς τή ν Χωριτικήν Έπιτρο
πήν Υγείας δυνάμει τών προνοιών του περί Δημοσίας Υγείας (Χω
ρίων) Νόμου. 

Έγένετο έν Πάφω τη 3η Μαΐου 1971. 
(Υ.Ε. 310/59/378.) 

'Αριθμός 625 
Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 259 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 81 ΤΟΥ 1963) 

Έξουσιοδότησις δυνάμει τής επιφυλάξεως έν τω άρθρω 10. 

Ό Έπαρχος Πάφου, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις 
αυτόν δυνάμει τής έν τω άρθρω 10 του περί Δημοσίας Υγείας (Χω
ρίων) Νόμου διαλαμβανομένης επιφυλάξεως, διά του παρόντος παρέ
χει είς τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας του χωρίου Τάλα (Επαρχία 
Πάφου) τήν άκόλουθον εξουσιοδότησα/ : 

1 Ή Χωριτική Επιτροπή Υγείας του χωρίου Τάλα (Επαρχία Πά
φου) (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «Χωριτική Έπιτροπήι Υγείας») 
θά είναι ελευθέρα νά συνάψη δάνειον παρά τών Δανειστικών Επι
τρόπων (έν τοΐς εφεξής αναφερομένων ώς «ό Δανειστής») το ποσόν 
τών διακοσίων πεντήκοντα λιρών (£250) μετά τόκου ουχί πέραν τών 
πέντε (5%) ετησίως ύπό τους ακολούθους δρους, ήτοι : 

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


