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'Αριθμός 727 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ, 

ΚΕΦ. 243 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22 (α) (ι). 

Ό 'Υπουργός Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου-
μένας εις αυτόν δυνάμει του άρθρου 22 (α) (ι) του περί Χωρίων (Δι-
οίκησις καΐ Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, διατάττει ώς ακολούθως : 

1. Το Συμβουλιον Βελτιώσεως Στροβόλου (το όποιον έν τω πα
ρόντι διατάγματι αναφέρεται ώς «το Συμβουλιον») θα εχη δικαίωμα 
νά· δανεισθη παρά της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Στρο
βόλου (ή οποία έν τω παρόντι διατάγματι αναφέρεται ώς «οι Δοα/ει
σταΐ») ποσόν μη υπερβαίνον τάς δέκα χιλιάδας λίρας (£10,000) εν
τόκως προς οκτώ τοις εκατόν (8%) ύπό τους ακολούθους ορούς : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά άποπληρωθή ύπό του Συμ
βουλίου εις τους Δανειστάς εις τρεις (3) ΐσας ετησίας δόσεις 
(συμπεριλαμβάνουσας το κεφάλαιον και τον τόκον)" 

(β) τό δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή ύπό του Συμ
βουλίου διά την άσφαλτόστρωσιν οδών εντός της περιοχής 
του Σ υμβουλίου. 

2. Προς τόν σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή του ποσού 
του δανείου τό Συμβουλιον, ύπό την έπιφύλαξίν οιασδήποτε άλλης 
ύποθηκεύσεως. θά υποθήκευση ε'ις τους δανειστάς δλα τά τέλη, ενοί
κια, διαπύλια ή δικαιώματα τά όποΐα έπί του παρόντος και εντεύθεν 
είναι πληρωτέα προς τό Συμβουλιον. 

Έγένετο έν Λευκωσία τη 31η Αυγούστου 1971. 
(Υ. Ε. 132/59.) 

Αριθμός 728 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΩΝ (ΟΙΚΙΑΚΟΙ 

ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

Κανονισμοί εκδοθέντες ύπό της επί των Υδάτων Επιτροπής 
Πάνω Κυβίδων συμφώνως προς τό άρθρον 30. 

Ή Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Πάνω Κυβίδες,, ενα
σκούσα τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις αυτήν ύπό του άρθρου 
30 του περί Ύδατοπρομηθείας Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) Νόμου, 
Κεφ. 349, διά του παρόντος εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι Κανονισμοί ούτοι θά άναφέρωνται ώς οι περί Ύδατοπρομη
θείας τοΰ χωρίου Πάνω Κυβίδες (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
1971 και θά άναγινώσκωνται όμου μετά τών περί Ύδατοπρομηθείας 
του χωρίου Πάνω Κυβίδες Κανονισμών του 1948 (έν τοις εφεξής ανα
φερομένων ώς «οι βασικοί Κανονισμοί») και οι βασικοί Κανονισμοί 
και οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται όμου ώς οι περί Ύδα
τοπρομηθείας τοΰ χωρίου Πάνω Κυβίδες Κανονισμοί 1948 εως 1971. 

2. Ό Κανονισμός 10 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται διά 
της διαγραφής εκ τούτου τών λέξεων και αριθμών «τά 150 μίλς κατά 
χίλια γαλόνια» και της αντικαταστάσεως τούτων διά τών λέξεων 
και αριθμών : 
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«δια ποσότητα ύδατος μέχρι 10 τόννων μηνιαίως, μέχρι £5.000 
ετησίως" 

δια ποσότητα πέραν των ΊΟ τόννων αλλ' ουχί μεγαλυτέραν των 
15 τόννων μηνιαίως, 1C0 μίλς κατά τόννον περιπλέον' 

διά ποσότητα πέραν τών 15 τόννων αλλ' ουχί μεγαλυτέραν τών 
20 τόννων μηνιαίως, 200 μίλς κατά τόννον περιπλέον' καΐ 

διά ποσότητα πέραν τών 20 τόννων μηνιαίως, 250 μίλς κατά τόννον 
περιπλέον.». 

Οι ως άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έπαρχου Λεμεσού. 
(Υ.Ε. 1109/59.) 

'Αριθμός 729 
Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 259 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 81 ΤΟΥ 1963) 

Διάταγμα θεσπισθέν δυνάμει τοϋ άρθρου 10 
Έξουσιοδότησις προς την Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας Αγίου 

Βασιλείου ('Επαρχία Λευκωσίας) διά την σύνοαμιν δανείου 
Ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγού

μενος εις το Υπουργικό ν Συμβούλιον δυνάμει του άρθρου 10 του 
περί Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου ή ένάσκησις τών οποίων 
ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, διατάττει ώς 
ακολούθως : 

1. Ή Χωριτική Επιτροπή Υγείας τοΰ χωρίου "Αγιος Βασίλειος 
('Επαρχία Λευκωσίας) (έν τοΐς εφεξής αναφερομένη ώς «Χωριτική 
'Επιτροπή Υγείας») θά είναι ελευθέρα νά συνάψη δάνειον παρά τών 
Δανειστικών 'Επιτρόπων (έν τοΐς εφεξής αναφερομένων ώς «ό 
Δοτνειστής») το ποσόν τών χιλίων λιρών (£1,000) μετά τόκου ουχί 
πέροα/ τών πέντε τοΐς εκατόν (5%) ετησίως ύπό τους ακολούθους 
δρους, ήτοι : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά εΐναι πληρωτέον ύπό της Χωρι
τικής 'Επιτροπής Υγείας προς τον δανειστήν εις τρεΐς (3) 
ετησίας δόσεις (συμπεριλαμβανουσών το χρεωλύσιον και 
τόκους)' 

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

(γ) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή ύπό της Χωρι
τικής 'Επιτροπής Υγείας διά τήν βελτίωσιν οδών τοΰ χωρίου. 

2. Προς τόν σκοπόν τής εξασφαλίσεως της αποπληρωμής τοΰ όοπ
λομένου ποσοΰ δυνάμει του δανείου ή Χωριτική 'Επιτροπή Υγείας 
διά τοΰ παρόντος εξουσιοδοτείται ύπό τήν έπιφύλαξιν οιασδήποτε 
προηγουμένης υποθήκης ύπ' αύτοΰ, νά υποθήκευση είς τόν δανειστήν 
όλα τά τέλη και επιβαρύνσεις αϊ όποΐαι είναι τώρα πληρωτέαι ή 0 
καταστούν πληρωτέαι προς τήν Χωριτικήν Έπιτροπήν Υγείας δυνάμει 
τών προνοιών του περί Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου. 

Έθεσπίσθη έν Λευκωσία χή 20ή Αυγούστου 1971 
/ (Υ.Ε. 310/59/109.) 


