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ξεως Ιδιοκτησίας Νόμου 1962, δια του παρόντος διακηρύττει δτι ή 
ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τον ώς άνω σκοπόν και διατάττει την 
έπίταξιν αυτής ύπό της Δημοκρατίας δια τον ώς άνω ρηθέντα σκο
πόν, δια περίοδον δώδεκα μη,νών από της δημοσιεύσεως του παρόντος 
Διατάγματος εις την έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
'Ολόκληρος ή ποσότης ϋδοπος εκ της πηγής της γνωστής ύπό το 

όνομα «Κάτω Αμπέλια», ευρισκομένης εντός του τεμαχίου ύπ' άρ. 
973/1, ολόκληρος ή ποσότης υδοαος εκ της πηγής τής γνωστής υπό 
το όνομα «Κάτω Αμπέλια», ευρισκομένης εντός του τεμαχίου ύπ' άρ. 
956/1 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XXXVI11.61,. του 
χωρίου Καμπι—Φαρμακάς τής Επαρχίας Λευκωσίας, ολόκληρος ή 
ποσότης ύδατος εκ τής πηγής τής γνωστής ύπό το όνομα «Κίσσι» τής 
ευρισκομένης εντός του τεμαχίου ύπ' άρ. 642 του Κυβερνητικού Χωρο
μετρικου Σχεδίου XXXVI11.54 τοΰ χωρίου Φαρμακας τής Επαρχίας 
Λευκωσίας ποσότης ύδατος εκ 2,000 γαλονιών ημερησίως έκ τής πη
γής τής γνωστής ύπό το όνομα «Κάτω Αμπέλια», ευρισκομένης εντός 
των τεμαχίων ύπ άρ. 954 και 955 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου 
Σχεδίου XXXVI11.61 του χωρίου ΚαμπΙ—Φαρμακάς τής Επαρχίας 
Λευκωσίας, και ποσότης υδοττος έκ 2,000 γαλονιών ημερησίως έκ τής 
πηγής τής γνωστής ύπό το όνομα «Άνδρίδες» τής ευρισκομένης εντός 
του τεμοςχίου ύπ'άρ. 565 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
XLVI11.6. τοΰ χωρίου Φαρμακάς τής 'Επαρχίας Λευκωσίας, μεθ' όλων 
των δικαιωμάτων ύδατος άναφορικώς προς τάς ώς άνω ποσότητας. 

Σχέδια δεικνύοντα δι' ερυθρού χρώματος τάς ώς άνω πηγάς και 
υπογεγραμμένα ύπό τοΰ Έπαρχου Λευκωσίας και Κυρήνειας και ημε
ρομηνίας 22ας Νοεμβρίου 1966, διατίθενται προς έπιθεώρησιν ύπό 
ποατός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου Λευ
κωσίας και Κυρήνειας έν Λευκωσία. 

Έγένετο τή 4η Μαρτίου 197.1. 
(Υ.Ε. 127/66.) 

'Αριθμός 173 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα 'Ανακλήσεως δυνάμει του άρθρου 4 (3). 

'Επειδή διά Διατάγμοαος Έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς Διοικητι
κής Πράξεως ύπ' άρ. 783 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου 
εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 22ας Σεπτεμβρίου 1967 (έν τοις 
εφεξής αναφερομένου ώς «το Διάταγμα ύπ' άρ. 783») ή ακίνητος 
Ιδιοκτησία ή περιγραφόμενη έν τω Πίνακι τοΰ Διατάγματος ύπ' άρ. 
783 έχει έπιταχθή διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφε
ρομένους έν τω Διατάγματι ύπ' άρ. 783 διά περίοδον δώδεκα μηνών 
άπό τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως τοΰ Διατάγματος ύπ' άρ. 
783· 

Και επειδή διά Διαταγμάτων δημοσιευθέντων ώς Διοικητικών Πρά
ξεων ύπ' άρ. 627 και 705 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφη
μερίδος τής Δημοκρατίας τής 6ης Σεπτεμβρίου 1968 καΐ τής 4ης 
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Σεπτεμβρίου 1970, αντιστοίχως, ή εν λόγω περίοδος έπιτάξεως παρε
τάθη μέχρι της 6ης Σεπτεμβρίου 1972* 

Και επειδή, ή Έπιτάσσουσα 'Αρχή θεωρεί τήν εν τω Πίνακι του 
παρόντος Διατάγματος περιγραφομένην άκίνητον ίδιοκτησίαν, ήτις 
αποτελεί μέρος της εν τω Πίνακι του Διατάγματος ύπ' άρ. 783 περι
γραφόμενης ακινήτου ιδιοκτησίας, ώς μή οδσαν άναγκαίαν δια τους 
σκοπούς δηιμοσίας ωφελείας τους αναφερομένους εν τω Διατάγματι 
ύπ' άρ. 783 : 

Δια ταύτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει της επιφυλάξεως (α) του εδα
φίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, δια 
του παρόντος ανακαλεί το Διόπαγμα ύπ' άρ. 783 καθ' ην εκτασιν 
τούτο άφορα τήν εν τω Πίνακι του παρόντος Διατάγματος περιγρα
φομένην άκίνητον Ίδιοκτησίαν. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή Ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τω χωρίω Κλαυδιά της 'Επαρ

χίας Λάρνακος ύπό τεμάχια και εν σχέσει προς τα τεμάχια ύπ' άρ. 
41 (μέρος) και 137 (μέρος), του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχε
δίου L.13. 

Ή εκτασις γης της εν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται έξ 
ενός προσταθίου καΐ 2,800 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύ
εται δια κίτρινου χρώματος έπί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμ
μένου ύπό του Έπαρχου Λάρη/ακος ημερομηνίας 18ης 'Ιανουαρίου 
1971. 

Άντίγραφον τοΰ ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τω Γραφείω τού Έπαρχου 
Λάρνακος. 

Έγένετο τη 4η Μαρτίου 1971. 
(Υ. Ε. 1377/59/5.) 

'Αριθμός 174 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔ ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει τοΰ άρθρου 4. 
Δεδομένου δτι ή εν τώ παρατιθεμένφ Πίνακι περιγραφόμενη ακίνητος 

ιδιοκτησία (εν τοΐς εφεξής αναφερομένη ώς «ιδιοκτησία») είναι αναγ
καία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια τήν 
■προμήθειαν, συντήρησιν και άνάπτυξιν των προμηθειών, αϊτινες εΐναι 
άναγκαΐαι δια τήν ζωήν ή προάγουσι τήν ευημερίαν τοΰ κοινού, τήν 
συντήρησιν και διανομήν ΰδατος δια τήν δημοσίαν ώφέλειαν ή οιονδή
ποτε τών ρηθέντων σκοπών ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται δια τους 
ακολούθους λόγους, ήτοι δια σκοπούς σχετιζομένους με τήν Ύδατοπρο
μήθειαν Μείζονος Λευκωσίας (Διατρήσεις Τσερίου) : 

Δια ταΰτα, ό Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
του άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμου ή ένάσκησις 
τών οποίων ανετέθη υπό τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου εϊς αυτόν, δια 


