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αναφερομένου ώς «το διάταγμα») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή περιγρα
φόμενη έν τω Πίνακι του διατάγματος έπετάχθη δια τους.σκοπούς 
δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τω διατάγματι δια περί
οδον τριών (3) ετών από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του δια
τάγματος' 

Και επειδή ή είρη.μένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
δια τους προειρη μένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω· 
περίοδον ενός έτους : 

Διά ταΰτα, ό Υπουργός Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει της επιφυλά
ξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιο
κτησίας Νόμου, ή ένάσκησίς τών οποίων ανετέθη υπό του Υπουργι
κού Συμβουλίου εις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει την έν 
τω διοαάγμοττι άναφερομένην περίοδον διά περαιτέρω περίοδον ενός 
έτους. 

Έγένετο τη 4η Μαρτίου 1971. 
(Υ.Ε. 1278/59/Ε/10.) 

'Αριθμός 159 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα παρατάσεως περιόδου διατάγματος έπιτάξεως 
δυνάμει του άρθρου 4 (3). 

Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητι
κής πράξεως ύπ' άρ. 197 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου έφη. 
μερίδος της Δημοκρατίας της 13ης Μαρτίου 1970 (έν τοις εφεξής ανα
φερόμενου ώς «το διάταγμα») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή περιγραφό
μενη έν τω Πίνακι του διοπάγματος έπετάχθη διά τους σκοπούς δήμο. 
σίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τω διατάγματι διά περίοδον 
ενός έτους άπό τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του διατάγματος' 

Και επειδή ή είρη.μένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Εσωτερικών και 'Αμύνης, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
τής επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτά
ξεως Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει 
την έν τω διατάγματι άναφεραμένην περίοδον διά περαιτέρω περί
οδον ενός έ'τους. 

Έγένετο τη 5η Μαρτίου 1971. 
1 1 · * (Υ.Α. 14/69.) 

'Αριθμός 160 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) 

ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 243 

Διάταγμα δυνάμει του "Αρθρου 22 (α) (i) 
Ό Υπουργός Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου

μένας εις αυτόν δυνάμει του άρθρου 22 (α) (i) του περί Χωρίων 
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(Διοίκησίς και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, διαταχτεί ώς ακο
λούθως : 

1. Το Συμβούλιον Βελτιώσεως 'Αγίας Φυλάξεως (το όποιον εν 
τω παρόντι διοττάγματι αναφέρεται ώς «το Συμβούλιον») θά εχη 
δικαίωμα να δανεισθή παρά της Τραπέζης Κύπρου (ή οποία εν τω 
παρόντι διατάγματι αναφέρεται ώς «οι Δανεισταί») ποσόν μη, υπερ
βαίνον τάς τριάκοντα πέντε χιλιάδας λίρας (£ 35,000) εντόκως προς 
οκτώ και ήμισυ.τοις εκατόν (8χ/2%) υπό τους ακολούθους δρους : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θα άποπληρωθή ύπό του Συμ
βουλίου εις τους δανειστάς εις επτά (7) ϊσας ετησίας δόσεις 
(συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και του τόκου)" 

: (β) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή ύπό του Συμ
βουλίου διά τήν εύθυγράμμισιν κ α! βελτίωσιν οδών εντός 
της περιοχής Βελτιώσεως. 

2. Προς τον σκοπό ν δπως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή του ποσού 
του δανείου το Συμβούλιον, ύπό την έπιφύλαξιν οιασδήποτε άλλης 
ύποθηκεύσεως, θά υποθήκευση εις τους δανειστάς δλα τά τέλη, ενοί
κια, διοατύλια ή δικαιώματα τά όποια επί του παρόντος καΐ εντεύθεν 
είναι πληρωτέα προς το Συμβούλιον. 

Έγένετο εν Λευκωσία τή 3η Μαρτίου 1971. 
(Υ. Ε. 1255/59/4.) 

'Αριθμός 161 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130 ΤΟΥ 1968) 

Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19 του περί 'Αρδευτικών Τμη
μάτων (Χωρίων) Νόμου οι ακόλουθοι Κανονισμοί, εκδοθέντες ύπό 
της Επιτροπείας του 'Αρδευτικού Τμήματος Κατωκοπιας έντή 'Επαρ
χία Λευκωσίας, δημοσιεύονται εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημο
κρατίας. 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 
Κανονισμοί. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οί του 'Αρδευτικού Επίσημος. 
Τμήματος Κατωκοπιάς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1971 και ^ Τ Μ ^ ^ 
θά άναγινώσκωνται ομού μετά τών του 'Αρδευτικού Τμήματος Κοπώ. Παράρτημα 
κοπιάς Κανονισμών 1932 εως 1.969 (εν τοΐς εφεξής αναφερομένων ώς Τρίτον : 
«οί βασικοί Κανονισμοί») και οι βασικοί Κανονισμοί μετά των πα 22.1.1937 
ράντων Κανονισμών θά άναφέρωνται όμοΰ ώς οί του 'Αρδευτικού 92Ί9&2 
■Τμήματος Κατωκοπιάς Κανονισμοί του 1932 εως 1971. 30.5.1969. 

2. Το άρθρον 5 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται διά της 
εξ αυτού διαγραφής τών λέξεων «πέντε σελινιών» και τής αντικατα
στάσεως αυτών διά τών λέξεων «πέντε λιρών». 

(Υ.Ε.771/59.) 

'Αριθμός 162 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130/68) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό τής 'Επιτροπείας τοΰ 'Αρδευτικού 
Τμήματος Κάτω και Πάνω Ζώδιας «Κόννος». 

Ή 'Επιτροπεία του 'Αρδευτικού Τμήματος Κάτω και Πάνω Ζώδιας 
«Κόννος», ενασκούσα τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις αυτήν δυ


