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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 
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Πίνακι περιγραφομένου τμήματος του Μερρά Ζακακίου ώς βοσκοτόπου 
και δ ιατάττε ι δπως τοΰτο διατεθή δια τάς λιμενικάς άνάγκας της Ε π α ρ 

χίας Λεμεσού έναντι καταβολής υπό τής Κυπριακής Δημοκροττίας ποσοΰ 
εκ £45,000.  χρησιμοποιηθησομένου προς όφελος τής κοινότητος Ζα

κακίου ώς εξής : 
(α ) £4,000.  προς άποζημίωσιν των βοσκών και τών μπαραγκο

βίων τής εν λόγφ Κοινότητος οϊτινες χρησιμοποιούν ή εΐναι 
εγκατεστημένοι επί τοΰ μερρά



(β) £1,000.  προς κάλυψιν τών εξόδων άτ ινα υπέστη ή Κοινότης 
δια την νομικήν προάσπισιν τών συμφερόντων της εν σχέσει 
με την χρήσιν και διάθεσιν τοΰ Μερρά



( γ ) £40,000.  χρησιμοποιηθησομένου προς όφελος τής εν λόγφ 
Κοινότητος υπό Διαχε ιρ ιστ ικής Επιτροπής απαρτιζόμενης εξ 
ενός εκπροσώπου τοΰ Έπαρχου Λεμεσοΰ, ώς Προέδρου, τοΰ 
Προέδρου τής Χωριτικής Α ρ χ ή ς Ζακακίου και τεσσάρων αρ

ρένων κατοίκων τής κοινότητος Ζακακίου ηλικίας πέραν τών 
21 ετών, διοριζομένων ανά διετ ίαν ύπό τοΰ Έπαρχου εν συνεν

νοήσει μετά τής κοινότητος Ζακακίου ώς μελών. 

Π Ι Ν Α Ξ 

Ή Κοινοτική ιδ ιοκτησία εν τώ χωρίω Ζακάκι τής Επαρχ ίας Λεμεσοΰ 
γνωστή ώς Μερράς Ζακακίου ύπό τ εμάχ ια και έν σχέσει προς τ ά τεμά

χ ια ύπ' αριθ. 1 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικοΰ Σχεδίου 
L I X . 1 7 και 52.1 (δλον) τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικοΰ Σχεδίου 
L I X . 9 . 

Ή έκτασις τής έν λόγω ακινήτου ιδ ιοκτησίας σύγκε ι τα ι εξ 650 
σκαλών περίπου και δεικνύεται δΓ έρυθροΰ χρώματος επί τοΰ σχετικοΰ 
σχεδίου τοΰ ύτογεγραμμένου ύπό τοΰ Γενικοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Υπουρ

γείου Εσωτερικών ημερομηνίας 27ης Φεβρουαρίου 1971. 

Άντ ίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατ ίθετα ι προς έπιθεώρησιν υπό 
παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου Λεμεσοΰ. 

Έγένετο τη 4η Μαρτίου 1971. 
(Υ .Ε . 9 9 / 6 7 . ) 

'Αριθμός 176 ' * 
Ο ΠΕΡΙ Α Ρ Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Χ Ω Ρ Ι Ω Ν ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 Κ Α Ι ΝΟΜΟΣ 130 ΤΟΥ 1968) 

Δυνάμει τών διατάξεων τοϋ άρθρου I y τοϋ περί 'Αρδευτικών Τμη

μάτων (Χωρίων) Νόμου, οι ακόλουθοι Κανονισμοί εκδοθέντες υπό τής 
Επιτροπε ίας τοΰ Άρδευτ ικοΰ Τμήματος Κάτω Ζώδιας, έν τή Ε π α ρ χ ί α 
Λευκωσίας, δημοσιεύονται είς την έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας. 

Α Ρ Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΜΗΜΑ Κ Α Τ Ω Ζ Ω Δ Ι Α Σ 
Κ α ν ο ν ι σ μ ο ί 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι τοΰ Άρδευτ ικοΰ Έψημερίς 
Τμήματος Κάτω Ζώδιας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί τοΰ 1971 και Κυβερνήσεως 
θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά τών τοΰ 'Αρδευτικοΰ Τμήματος Κάτω
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Ζώδιας Κανονισμών 1936 έως 1956 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς ^ ' " ' J g ^ s 
«οί βασικοί Κανονισμοί») και οι βασικοί Κανονισμοί μετά τών παρόν Παράρτημα 
των Κανονισμών θά άναφέρωνται όμοΰ ώς οι τοΰ 'Αρδευτικοΰ Τμήματος Τρίτον : 
Κάτω Ζώδιας Κανονισμοί τοΰ 1936 έως 1971. 2.2.1956. 


