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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 
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του παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία δια τους ώς 
άνω σκοπούς και διατάττει την έπίταξιν αυτής υπό της Δημοκρατίας 
δια τους ώς εϊρηται σκοπούς διά περίοδον 12 μηνών από της ημερομη
νίας της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος εν τη έπισήμω έφη
μερίδι της Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 

Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τοις χωρίοις Τσέρι, Κάτω Λακα
τάμια και Στρόβολος της Επαρχίας Λευκωσίας ύπό τεμάχια και εν 
σχέσει προς τα τεμ. ύπ' αρ. 249 (μέρος), 246 (μέρος), 247 (μέρος), 
248 (μέρος), 290 (μέρος), 48 (μέρος), 274· (μέρος), 54 (μέρος), 14 
(μέρος), 13 (μέρος), 12 (μέρος) ; 11 (μέρος), 10 (μέρος), 9 (μέρος), 
8 (μέρος), 5 (μέρος) τοΰ Συμπλέγματος «D» τοΰ χωρίου Τσέρι, τεμά
χια ύπ' αριθμούς 200 (μέρος), 178 (μέρος), 177 (μέρος), ,175 (μέρος), 
169 (μέρος), 357 (μέρος), 164 (μέρος), του Συμπλέγματος «C» τοΰ 
χωρίου Τσέρι τεμάχια ύπ' αριθμούς 90 (μέρος), 170 (μέρος), 89 
(μέρος), 86 (μέρος), 85 (μέρος), 71 (μέρος), 70 (μέρος), 62 (μέρος), 
61 (μέρος), 64 (μέρος), 35 (μέρος), 36 (μέρος), 145 (μέρος), 37 
(μέρος), 146 (μέρος), 12 (μέρος), 13 (μέρος), 11 (μέρος), 181 
(μέρος) τοΰ Συμπλέγματος «Ε» τοΰ χωρίου Τσέρι, τεμάχια ύπ' αριθ. 
110 (μέρος), 178 (μέρος), 196 (μέρος), 108 (μέρος), 81 (μέρος), 
82 (μέρος), 26 (μέρος), 30 (μέρος), 29 (μέρος), 28 (μέρος), 187 
(μέρος), 8 (μέρος), 9 (μέρος), τοΰ Συμπλέγματος «G» τοΰ χωρίου 
Κάτω* Λακατάμια, τεμάχια ύπ' αριθμούς 192 (μέρος), 184 (μέρος), 
185 (μέρος), 183 (μέρος), 182 (μέρος), τοΰ Συμπλέγματος «L» 
τοΰ χωρίου Στρόβολος, τεμάχια ύπ' αριθμούς 568 (μέρος), 483 (μέρος), 
479 (μέρος), 478 (μέρος), 477 (μέρος), 432. (μέρος), 395 (μέρος), 
394 (μέρος), 392 (μέρος), 353 (μέρος), 356 (μέρος), 570 (μέρος), 
585 (μέρος) και 562 (μέρος) τοΰ Συμπλέγματος «Η» τοΰ χωρίου 
Στρόβολος. 

Ή έκτασις γής τής εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 36 
σκαλών, 3 προσταθίων και 2000 τετραγωνικών ποδών περίπου και δει
κνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί τοΰ σχετικοΰ σχεδίου τοΰ υπογεγραμ
μένου ύπό τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Τμήματος 'Αναπτύξεως Υδάτων ημερο
μηνίας 9ης Μαρτίου 1971. 

Άντίγραψον τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό 
παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τώ Γραφείω τοΰ Έπαρχου Λευκω
σίας—Κυρήνειας εν Λευκωσία. 

Έγένετο τη 15η Μαοτίου 1971. 
(Υ.Γ.Φ.Π. 161/59/C.) 

'Αριθμός. 175 
Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔ ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ ) ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 224 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 3 ΤΟΥ I960, 78 ΤΟΥ 1965, 

10 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 75 ΤΟΥ 1968) 

Κατάργησις χρήσεως κοινοτικής ιδιοκτησίας 
δυνάμει τοΰ άρθρου 19 (δ). 

'Ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις αυτό ύπό τής παρα
γράφου (δ) τοΰ άρθρου 19 τοΰ περί 'Ακινήτου 'Ιδιοκτησίας (Διακα
τοχή, 'Εγγραφή, και Έκτίμησις) Νόμου το Ύπουργικόν Συμβούλιον δια 
τοΰ παρόντος διατάγματος τερματίζει · τήν χρήσιν τοΰ εν τφ κάτωθι 


