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'Αριθμός 409 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

■ · . ' - " ' (ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4. 

Δεδομένου ότι ή εν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί
νητος ιδιοκτησία (εν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή Ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι δια την προμήθειαν, συντήρησιν και άνάπτυξιν των προμηθειών 
αϊτινες εΐναι άναγκαΐαι εις την ζωήν ή προάγουσι την εύημερίαν ή 
και αμφότερα του κοινοΰ, την συντήρησιν και διανομήν ύδατος διά 
την δημοσίαν ώφέλειαν ή οιονδήποτε τών είρημένων σκοπών και ή 
άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι 
διά σκοπούς σχετιζομένους μέ την ύδατοπρομήθειαν της πόλεο^ς 
Λάρνακος. 

Διά ταύτα, το Ύπουργικόν 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 ώς άνω σκοπούς και διατάττει την έπίταξιν 
αυτής υπό τής Δημοκρατίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς διά περίο
δον ενός έτους από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του παρόν
τος διατάγματος εν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τω χωρίω Κλαυδιά τής Επαρ

χίας Λάρνακος ύπό τεμάχια και εν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' άρ. 
41 (μέρος), 137 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
L.13 καί.τεμάχιον ύπ' άρ. 264/1 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομε
τρικου Σχεδίου L 5 . 

Ή εκτασις γής τής εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έξ 
ενός προσταθίου καΐ 3,100 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύ
εται δι' έρυθροΟ χρώματος επί τοΰ σχετικού σχεδίου τοΟ υπογε
γραμμένου ύπό του Έπαρχου Λάρνακος ημερομηνίας 18ης Ίοα/ου-
αρίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διοπίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λάρνακος. 

Έγένετο τή 27η Μαΐου 1971 
(Υ. Ε. 1377/59/6.) 

'Αριθμός 410 
ν ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1964-1970 

Έπιθεωρηταί. 
Όρισμός δυνάμει του άρθρου 57 (1) τών περί Κοινωνικών 

'Ασφαλίσεων Νόμων. 1964—1970. 
Γνωστοποιείται ώδε δτι, έν τή ενασκήσει τών εξουσιών δι' ών περι

βέβληται δυνάμει τοΟ εδαφίου (1) του "Αρθρου 57 τών περί Κοινωνι
κών 'Ασφαλίσεων Νόμων 1964—1970, ό Πρώτος Λειτουργός Άσφαλί


