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'Αριθμός 632 
Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 259 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 81 ΤΟΥ 1963) 

Διάταγμα θεσπισθέν δυνάμει του άρθρου 10. 
Έξουσιοδότησις προς την Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας Λάπαθου 

(Επαρχία Αμμοχώστου) δια την σύναψιν δανείου. 

Ό Υπουργός 'Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγού
μενος εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του άρθρου 10 του 
περί Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου ή ένάσκησις τών οποίων 
ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν, διατάττει ώς 
ακολούθως : 

1. Ή Χωριτική Επιτροπή, Υγείας του χωρίου Λάπαθος (Επαρ
χία Αμμοχώστου) (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «Χωριτική 'Επι
τροπή Υγείας») θα είναι ελευθέρα να συνάψη δάνειον παρά τών 
Δανειστικών 'Επιτρόπων (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς ό «Δα
νειστής») το ποσόν τών πεντακοσίων λιρών (£500) 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 τον δανειστήν εις τεσσάρας 
ετησίας δόσεις (συμπεριλαμβανουσών το χρεωλύσιον και 
τόκους)' 

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

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

2. Προς τον σκοπόν τής εξασφαλίσεως τής αποπληρωμής του οφει
λομένου ποσού δυνάμει του δανείου ή Χωριτική 'Επιτροπή Υγείας 
διά του παρόντος εξουσιοδοτείται ύπό τήν έπιφύλαξιν οιασδήποτε 
προηγουμένης υποθήκης ύπ' αύτοΰ, νά υποθήκευση είς τον δανειστήν 
δλα τά τέλη και επιβαρύνσεις αϊ όποΐαι είναι τώρα πληρωτέαι ή θά 
καταστούν πληρωτέαι προς τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας δυνά
μει τών προνοιών του περί Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου. 

'Εγένετο τη 24η 'Ιουλίου 1971. 
(Υ.Ε. 310/59/135.) 

'Αριθμός 633 
Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 259 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 81 ΤΟΥ 1963) 

Διάταγμα θεσπισθέν δυνάμει τοΰ άρθρου 10. 
Έξουσιοδότησις προς τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας τοΟ χωρίου 

Ποτάμιου, (Επαρχία Λεμεσού) διά τήν σύναψιν δανείου. 
Ό Υπουργός Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας 

είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του άρθρου 10 τοΟ περί Δήμο
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σίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου, ή ένάσκησις των οποίων ανετέθη υπό 
του Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, διατάττει ως ακολούθως : 

1. Ή Χωριτική Επιτροπή Υγείας του χωρίου Ποτάμιου (Επαρ
χία Λεμεσού) (εν τοις εφεξής αναφερομένη ως «Χωριτική Επιτροπή 
Υγείας») θα είναι ελευθέρα να συνάψη δάνειον παρά των Δανειστικών 
Επιτρόπων (εν τοις εφεξής αναφερομένων ώς ό «Δανειστής») το ποσόν 
των τετρακοσίων λιρών (£400) μετά τόκου ούχΐ πέραν τών 
πέντε τοις εκατόν (5%) ετησίως, υπό τους ακολούθους δρους, ήτοι : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά εΐναι πληρωτέον ύπό της Χω
ριτικής Επιτροπής Υγείας προς τον δανειστήν εις τεσσάρας 
(4) ετησίας δόσεις (συμπεριλαμβάνουσας 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 υπό της Χωρι
τικής Επιτροπής Υγείας δια τήν όνέγερσιν σφαγείου. 

2. Προς τον σκοπόν τής εξασφαλίσεως της αποπληρωμής τοΰ οφειλο
μένου ποσοΰ δυνάμει τοΰ δανείου ή Χωριτική Επιτροπή Υγείας δια 
του παρόντος εξουσιοδοτείται υπό τήν έπιφύλαξιν οιασδήποτε προηγου
μένης υποθήκης υπ' αύτοΰ, νά υποθήκευση είς τον δανειστήν δλα τά 
τέλη και επιβαρύνσεις αϊ όποΐαι είναι τώρα πληρωτέαι ή θά καταστούν 
πληρωτέαι προς τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας δυνάμει τών προ
νοιών τοΰ περί Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου. 

Έγένετο τή 24η Ιουλίου 1971. 

(Υ.Ε. 310/59/401.) 

'Αριθμός 634 

Ο ΠΕΡΙ Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ ΥΓΕ ΙΑΣ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 259 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 81 ΤΟΥ 1963) 

Έξουσιοδότησις δυνάμει τής επιφυλάξεως έν τω άρθρω 1C 

Ό "Επαρχος Λεμεσού ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας 
ε'ις αυτόν δυνάμει τής έν τω άρθρω 10 του περί Δημοσίας Υγε ίας 
(Χωρίων) Νόμου διαλαμβανομένης επιφυλάξεως, δια του παρόντος 
παρέχει είς τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας του χωρίου Διερώνα 
('Επαρχία Λεμεσού) τήν άκόλουθον έξουσιοδότησιν : 

1. Ή Χωριτική 'Επιτροπή Υγε ίας του χωρίου Διερώνα (Επαρχία 
Λεμεσού) (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «Χωριτική 'Επιτροπή 
Υγείας») θά είναι ελευθέρα νά συνάψη δάνειον παρά τών Δανει
στικών 'Επιτρόπων (έν τοΐς εφεξής αναφερομένων ώς «ό Δανειστής») 
το ποσόν τών διακοσίων πεντήκοντα (£250) μετά τόκου ουχί πέραν 
τών πέντε τοΐς εκατόν (5%) ετησίως ύπό τους ακολούθους δρους, 
ήτοι— 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά είναι πληρωτέον υπό τής Χωρι
τικής 'Επιτροπής Υγε ίας προς τόν δανειστήν εις τρεις (3) 
ετησίας δόσεις (συμπεριλαμβάνουσας το χρεωλύσιον και 
τόκους)' 


