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'Αριθμός 611 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4. 

Δεδομένου δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί
νητος ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») 
εΐναι αναγκαία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι διά τήν δημιουργίαν ή άνάπτυξιν οδών έν τη Δημοκρατία ή οιον
δήποτε των ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται διά 
τους ακολούθους λόγους,, ήτοι διά τήν βελτίωσιν, εύθυγράμμισιν και 
ασφαλτόστρωσα/ τής όδου Ξερού—Προδρόμου (Τμήμα IV). 

Διά ταύτα, δ 'Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου,, ή ένάσκησις 
τών οποίων ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν, διά 
του παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τους 
ώς άνω σκοπούς καΐ διατάττει τήν έπίταξιν αυτής ύπό τής Δημοκρα
τίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς διά περίοδον 'ενός έτους άπό τής 
ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος έν τή έπι-
σήμω έφημερίδι τής Δημοκροαίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Καλοπαναγιώτης της 

Επαρχίας Λευκωσίας ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια 
ύπ' άρ. 577 (δλον), 576 (δλον) και 575 (δλον), του'Κυβερνητικού Χω-
ρομετρικου Σχεδίου XXXVII/2.W. 

Ή έ'κτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ δύο 
σκαλών και 2,500 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται δι' 
ερυθρού χρώματος έπι του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου 
ύπό του Διευθυντού τοΰ Τμήματος Δημοσίων "Εργων ημερομηνίας 
1ης 'Ιουνίου 1971. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας/Κυρήνειας έν Λευκωσία. 

Έγένετο τη 24η 'Ιουλίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 653/59/A/V.) 

'Αριθμός 612 
Ο ΠΕΡΙ ΒΟΗΘΏΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 185 

Άνακοίνωσις του Έπαρχου 'Αμμοχώστου. 

Δυνάμει τών προνοιών τών άρθρων 5 και 6 άναγινωσκομένων έν 
συνδυασμώ προς τήν ύπ' αρ. 12 κατηγορίαν του Πρώτου και Δευτέ
ρου Πίνακος του περί Υπαλλήλων Καταστημάτων (Τροποποίησις Πι
νάκων) Διατάγματος του 1967,, γνωστοποιείται ώδε δτι τά εντός τών 
δημοτικών ορίων 'Αμμοχώστου ευρισκόμενα καταστήματα δύνανται 
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νά παραμείνουν ανοικτά από της 1 μ.μ.—7 μ.μ. του Σαββάτου, 31ης 
'Ιουλίου 1971 και 10 π.μ.—7 μ.μ. της Κυριακής, 1ης Αυγούστου 1971, 
έπ' ευκαιρία της επισκέψεως εις Άμμόχωστον ομάδος περιηγητών. 

Εξεδόθη εν Άμμοχώστω τη 29η Ιουλίου 1971. 
(Υ.Ε. 52/60/8.) 

'Αριθμός 613 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤ1ΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(a) (ΐ) 
. eQ Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου

μένας εις αυτόν δυνάμει τοΰ άρθρου 22(a) (i) του περί Χωρίων (Διοί
κησίς και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, διατάττει ώς ακολούθως : 

1. Το Συμβούλιον Βελτιώσεως "Αλωνας (το όποιον έν τω παρόντι 
διατάγματι αναφέρεται ώς «το Συμβούλιον») θά εχη δικαίωμα νά 
δανεισθη παρά τών Δανειστικών Επιτρόπων (οι όποιοι έν τω παρόντι 
διατάγματι αναφέρονται ώς «οι ΔανεισταΙ») ποσόν μη υπερβαίνον 
τάς πεντακόσιας λίρας (£500) εντόκως προς πέντε τοΐς εκατόν (5%) 
ύπό τους ακολούθους ορούς : 

(α) 'τό δανεισθησόμενον ποσόν θά άποπληρωθη ύπό του Συμ
βουλίου ε'ις τους Δανειστάς ε'ις τρεις ϊσας ετησίας δόσ~ις 

Ί (συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου καΐ του τόκου)' 
(β) τό δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθη ύπό του Συμ

βουλίου διά την βελτίωσιν τών οδών του χωρίου. 
2. Προς τόν σκοπόν δπως έξασφαλισθη ή αποπληρωμή του ποσού 

του δανείου τό Συμβούλιον, ύπό την έπιφύλαξιν οιασδήποτε άλλης 
ύποθηκεύσεως, θά υποθήκευση εις τους δοτνειστάς δλα τά τέλη, ενοί
κια, διαπύλια ή δικαιώματα τά όποια έπι τοΟ παρόντος καΐ εντεύθεν 
εΐναι πληρωτέα προς τό Συμβούλιον. 

Έγένετο έν Λευκωσία τη 24η 'Ιουλίου 1971 
(Υ. Ε. 1837/59.) 

'Αριθμός 614 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243) 

Διάταγμα δυνάμει του "Αρθρου 22 (α) (ι). 
Ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγουμέ

νας εις αυτόν δυνάμει του άρθρου 22 (α) (ι) του περί Χωρίων (Διοί
κησις και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, διατάττει ώς ακολούθως : 

1. Τό Συμβούλιον Βελτιώσεως Εύρύχου (τό όποιον έν τω παρόντι 
διατάγματι αναφέρεται ώς «τό Συμβούλιον») θά εχη δικαίωμα νά 
δανεισθη παρά τών Δανειστικών 'Επιτρόπων (οί όποιοι έν τω παρόντι 
διατάγματι αναφέρονται ώς «οί ΔανεισταΙ») ποσόν μη υπερβαίνον 
τάς χιλίας πεντακόσιας λίρας (£1,500) εντόκως προς πέντε τοΐς 
εκατόν (5%) ύπό τους ακολούθους δρους : 


