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Ό περί Χωριτικών Άρχων Νόμος, Κεφ. 244. 
Ό περί Ύδατοπρομηθείας Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) Νόμος, 

Κεφ. 349. 
Ό περί Φρεάτων Νόμος, Κεφ. 351, ώς έτροποποιήθη δια των Νόμων 

47 του 1961 και 19 τοΰ 1962. 
Ό περί Ρυθμίσεως Όδών και Οικοδομών Νόμος, Κεφ. 96, ώς έτρο

ποποιήθη δια τών Νόμων 14 τοΰ 1959, 67 του 1963, 6 και 65 τοΰ 
1964 και 12 και 38 του 1969. 

Ό περί Υδατοπρομηθείας (Ειδικά Μέτρα) Νόμος, Νόμος 32 τοΰ 
1964 ώς έτροποποιήθη δια τοΰ Νόμου 35 τοΰ 1965. 

Ό περί Προστασίας τών Δημοσίων Όδών Νόμος, Κεφ. 83. 

Έ ν Λευκωσία τη 24η Σεπτεμβρίου 1971 
ΚΡΙΤΩΝ Γ. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ, 

Γενικός ΕΊσαγγελεύς της Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 759 
Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 259 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 81 ΤΟΥ 1963) 

Διάταγμα θεσπισθέν δυνάμει τοΰ άρθρου 10. 
Έξουσιοδότησις προς την Χωριτική ν Επιτροπής Υγείας 

Κώμα τοΰ Γιαλού (Επαρχία 'Αμμοχώστου) δια την 
σύναψιν δανείου. 

Ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγουμέ
νας είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τοΰ άρθρου 10 του περί 
Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου,, ή ένάσκησις τών όποιων ανετέ
θη υπό τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου εις αυτόν, διατάττει ώς ακο
λούθως : 

1. Ή Χωριτική 'Επιτροπή Υγείας τοΰ χωρίου Κώμα του Γιαλού 
('Επαρχία 'Αμμοχώστου) (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «Χωριτι
κή 'Επιτροπή Υγείας») θά είναι ελευθέρα νά συνάψη δάνειον παρά 
τών Δανειστικών 'Επιτρόπων (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό 
Δανειστής») 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 της Χωρι
τικής 'Επιτροπής Υγείας προς τον δανειστήν είς πέντε (5) 
ετησίας δόσεις (συμπεριλαμβάνουσας τό χρεωλύσιον και τό
κους)* 

(β) ή Χωριτική 'Επιτροπή Υγείας, ετησίως και μέχρι τελείας 
εξοφλήσεως τοΰ δανεισθησομένου ποσοΰ, θά έγγράψη είς 
τάς ετησίας καταστάσεις ώς έπιβάρυνσιν εις τά εσοδά της 
τήν έτησίαν δόσιν τήν πληρωτέαν κατά τό έτος τό αναφερό
μενο ν είς τήν τοιαύτη ν κατάστασιν' 

(γ) τό δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή ύπό της Χωρι
τικής 'Επιτροπής Υγείας διά τήν άσφάλτωσιν τών όδών τοΰ 
χωρίου. 

2. Προς τον σκοπόν τής εξασφαλίσεως τής αποπληρωμής τοΰ οφει
λομένου ποσοΰ δυνάμει τοΰ δανείου, ή Χωριτική Επιτροπή 
Υγείας διά τοΰ παρόντος εξουσιοδοτείται, ύπό τήν έπιφύλαξιν οίασ


