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εΐναι αναγκαία δια τους ακολούθους σκότιους δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι δια την προμήθειαν,. συντήρησιν και άνάπτυξιν προμηθειών και 
υπηρεσιών αϊτινες είναι άναγκαΐαι εις την ζωήν η προάγουσι την 
ευημερίας του κοινού, την συντήρησίν και διανομήν ύδατος και την 
καλυτέραν χρησιμοποίησιν και άνάπτυξιν ιδιοκτησίας διά δημοσίαν 
ώφέλειαν, ή οιονδήποτε τών είρη μένων σκοπών και ή έπίταξις αυτής 
επιβάλλεται διά τους ακολούθους σκοπούς, ήτοι διά τήν βελτίωσιν 
τής ύδατοπρομηθείας του χωρίου Νικηταρίου : 

Διά ταύτα το 'Υπουργικών Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 
'Ιδιοκτησίας Νόμου, διά του παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία 
είναι αναγκαία διά τους ως άνω σκοπούς και διατάττει τήν έπίταξιν 
αυτής ύπό τής Δημοκρατίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς διά περί-
οδον 12 μηινών από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του παρόντος 
διατάγματος έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία έν τω χωρίω Νικητάρι τής 'Επαρ

χίας Λευκωσίας υπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' 
αριθμόν 69 (μέρος) και 68 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ 
Σχεδίου 28/55. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
3 200 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώ
ματος επί τοΰ σχετικού σχεδίου τοΰ υπογεγραμμένου ύπό τοΰ Έπαρ
χου Λευκωσίας και Κυρήνειας ημερομηνίας 5ης Σεπτεμβρίου 1970. . 

Άντίγραφον τοΰ ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου 
Λευκωσίας και Κυρήνειας έν Λευκωσία. 

Έγένετο τη 14η 'Ιανουαρίου 1971. 
(Υ.Ε. 915/59.) 

'Αριθμός 71 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει τοΰ άρθρου 4. 
Δεδομένου δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πινάκι περιγραφόμενη ακί

νητος Ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή Ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας,, 
ήτοι διά τήν δημιουργίαν ή άνάπτυξιν οδών έν τή Δημοκρατία ή οιον
δήποτε τών ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται διά 
τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά τήν βελτίωσιν, ευθυγράμμισα/ και 
ασφαλτόστρωση/ τής όδοΰ Κυθραίας—Χαλεύκας : 

Διά ταΰτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
τοΰ άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις 
τών οποίων ανετέθη ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου ε'ις αυτόν, διά 
τοΰ παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τους 
ώς άνω σκοπούς και διατάττει τήν έπίταξιν αυτής ύπό τής Δημοκρα
τίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς διά περίοδον ενός έτους από τής 
ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος διατάγμοπτος έν τή έπι
σήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 
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Π Ι Ν Α Ξ 
?Η ιδιωτική ακίνητος Ιδιοκτησία εν τοΐς χωρίοις Κυθραία, ενορία 

Συρκανιά και Καλυβάκια της Επαρχίας Λευκωσίας υπό τεμάχια 
και έν σχέσει προς τα τεμάχια ύπ' άρ. 96 (μέρος), 14 (μέρος),. 78 
(μέρος), 94 (μέρος), 93 (μέρος), 92 (μέρος), 34 (μέρος), 7 (μέρος), 
6 (μέρος), 5 (μέρος), 4 (μέρος), 3 (μέρος), 2 (μέρος), 1 (μέρος), 
του .Συμπλέγματος «Β» της ενορίας Συρκανιάς, τεμάχια ύπ5 άρ. 
259 (μέρος), 260 (μέρος),, τοΰ Συμπλέγματος «C» του χωρίου Καλυ
βάκια, τεμάχια ύπ' άρ. 10 (μέρος), 11 (μέρος), 14 (μέρος),, 15 (μέ
ρος), 17 (μέρος), 18 (μέρος), 20 (μέρος), 92 (μέρος), 388 (μέρος), 
387 (μέρος), 94 (μέρος), 98 (μέρος), 392 (μέρος) καΐ 391 (μέρος), 
τοΰ Συμπλέγματος «C» της ενορίας Συρκανιας. 

Ή εκτασις γης της έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται έξ 24 
σκαλών περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί τοΰ σχετι
κού σχεδίου του υπογεγραμμένου υπό τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμήματος 
Δημοσίων "Εργων ημερομηνίας 19ης Δεκεμβρίου 1970. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
υπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας/Κυρηινείας έν Λευκωσία. 

Έγένετο τη 18η 'Ιανουαρίου 1971. 
(Υ. Σ. Ε. 160/62/Α/1.) 

'Αριθμός 72 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 46 ΤΟΥ 1961, 58 ΤΟΥ 1962 
4 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ .31 ΤΟΥ 1969) 

Κανονισμοί γενόμενοι υπό τοΰ Συμβουλίου Βελτιώσεως 
Λιοπετρίου. 

Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Λιοπετρίου, ένασκοΰν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας ε'ις αυτό δυνάμει τοΰ άρθρου 24 τοΰ περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, εκδίδει τους ακολούθους Κανονι
σμούς : 

Επίσημος 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οί περί Χωρίων 
'Εφημερίς (Διοίκησίς και Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Λιοπετρίου 
ΤρίτονΤ1^ 1971- και θ'α άναγινώσκωνται όμοΰ μετά των περί Χωρίων (Διοίκησις 
22.8.1969 και Βελτίωσις) Κανονισμών Λιοπετρίου 1969 εως 1970 (έν τοΐς έφε
7.8.1970. ξής αναφερομένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί»),, οι δε βασικοί Κα

νονισμοί μετά τών παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οί περί 
Χωρίων (Διοίκησίς και Βελτίωσις) Κανονισμοί Λιοπετρίου 1969 εως 
1971. 

2. Το Τρίτον Δελτίον τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται, διά 
της εκ τούτου διαγραφής τών αριθμών και λέξεων «191 εως 215» και 
αντικαταστάσεως διά τών ακολούθων αριθμών και λέξεων «191 εως 
195» και «204 εως 215». 

3. Οί Κανονισμοί 196 εως 203 διά τοΰ παρόντος διαγράφονται και 
αντικαθίστανται ώς ακολούθως : 

«ΜΕΡΟΣ ΧΧΙΤΑΜΕΙΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
Κανονισμός 196. Το Συμβούλιον δύναται κατόπιν αποφάσεως του 

νά ίδρύη ταμεΐον προνοίας υπέρ τοΰ προσωπικοΰ τοΰ Συμβουλίου, 
το όποιον θά λειτουργή ώς κατωτέρω. 


