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ύπ' αρ. 3 (μέρος), 23 (μέρος), 22 (μέρος), 24/2 (μέρος), 24/1 
(μέρος), .26 (μέρος), 27 (μέρος), 28 (μέρος), 117 (μέρος), 103 
(μέρος), 104 (μέρος), 112 (μέρος), 109 (μέρος), 107 (μέρος), 108 
(μέρος), 92 (μέρος), 94 (μέρος), 91 (μέρος), 69 (μέρος), 61 (μέρος), 
58 (μέρος), 260 (μέρος), 259 (μέρος), 262 (μέρος), 263 (μέρος), 
264 (μέρος), 266 (μέρος), 268 (μέρος), 269 (μέρος), 328 (μέρος), 
327 (μέρος), 326 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικοί) Χωρομετρικοΰ Σχεδίου 
XL Ι Χ. 30 τεμάχια ύπ' αρ. 37 (μέρος), 51 (μέρος), 52 (μέρος), 276/3 
(μέρος), 277 (μέρος), 283 (μέρος), 287 (μέρος), 290 (μέρος), 319/1 
(μέρος), 318 (μέρος), 297/2/2 (μέρος), 316 (μέρος), 315 (μέρος), 
314 (μέρος), 333 (μέρος), 335 (μέρος),/336 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικού 
Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XL Ι Χ.38, τεμάχια υπ' αρ. 33 (μέρος), 34 
(μέρος), 36 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου 
XLIX.46, τεμάχια ύττ' αρ. 8/1 (μέρος), 8/2 (μέρος), 26 (μέρος), 37 
(μέρος), 36 (μέρος), 38 (μέρος), 49/1 (μέρος), 49/2 (μέρος), 49/3 
(μέρος), 51 (μέρος), 57 (μέρος), 58 (μέρος), 75/1/2 (μέρος), 77 
(μέρος), 89/1 (μέρος), 88 (μέρος), 84 (μέρος), 86/2/1 (μέρος), 85/1 
(μέρος) τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XLIX.47, τεμάχιον 
ύπ' αρ. 5 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XLIX.55, 
τεμ. ύττ' άρ. 122 (μέρος), 121 (μέρος), 129/1 (μέρος), 128/1 (μέρος), 
364 (μέρος), 360 (μέρος), 359/2/1 (μέρος), 359/1/1 (μέρος), 361/1 
(μέρος), 354/1 (μέρος), 356 (μέρος), 348 (μέρος), 340 (μέρος). 349 
(μέρος), 341 (μέρος), 350/1 (μέρος), 342/1 (μέρος), 419/1/1 (μέρος), 
419/2 (μέρος), 427/2 (μέρος), 463/1 (μέρος), 463 (μέρος), 462 
(μέρος), 460/1 (μέρος), 459 (μέρος), 535 (μέρος), 534 (μέρος), 536/4 
(μέρος), 532/1 (μέρος), 532/2 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρι
κοΰ Σχεδίου XLIX.54 τεμάχια ύττ' άρ. 20 (μέρος), 14 (μέρος) και 
13 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XLIX.62. 

Ή εκτασις γης της εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ πεντή
κοντα ττέντε σκαλών, ενός προσταθίου και 600 τετραγωνικών ποδών 
περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί τοΰ σχετικού σχεδίου 
του υπογεγραμμένου υπό του Διευθυντοΰ τοΰ Τμήματος 'Αναπτύξεως 
Υδάτων ημερομηνίας 5ης Ιουνίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν υπό 
παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τω Γραφεί ω τοΰ Έπαρχου 
Λάρνακος. 

Τη 18η Ιουνίου 1971. 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή. 

(Υ.Γ.Φ.Π. 237/69/C.) 

'Αριθμός 437 

Ο ΠΕΡΙ Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ω Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως 

Δια του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πι
νάκι περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τον 
άκόλουθον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι την προμήθειαν, συντή
ρησα/ κα ι άνάπτυξιν ή οιωνδήποτε έξ αυτών, προμηθειών αΐτινες 
είναι άναγκαΐαι εϊς την ζωήν η προάγουσι την εύημερίαν η και αμ
φότερα του κοινού, την διανομήν του ύδατος και την καλυτέραν 
χρησιμοποίησιν περιουσίας δια την δημοσίαν ώφέλειαν και ή άπαλ
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λοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια 
σκοπούς σχετιζομένους με την προμήθειαν, βελτίωσιν και διανομήν 
ύδατος δι' οικιακούς σκοπούς εντός το& χωρίου Μελίνη της Επαρ
χίας Λάρνακος. 

Πας δστις Ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον επί της ώς εϊρηται Ιδιοκτησίας και ένίσταται ε'ις τήν σκοπου
μένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως εντός 15 ημερών από 
της δημοσιεύσεως της Γνωστοποιήσεως ταύτης εν τω έπισήμω έφη
μερίδι της Δημοκρατίας, άποστείλη προς τήν Έπιτροπείαν Ύδατο
προμηθείας Μελίνης, μέσω του Έπαρχου Λάρνακος, λεπτομερή στοι
χεία περί το δικαίωμα ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις τούτων, ώς και 
πλήρως ήτιολογημένην έ'κθεσιν περί τών λόγων τής ενστάσεως αύτου. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή Ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Μελίνη τής 'Επαρ

χίας Λάρνακος ύπό τεμάχιον και έν σχέσει προς το τεμάχιον υπ' άρ. 
14 (μέρος) του ΧωριτικοΟ Σχεδίου και ολόκληρος ή ποσότης ύδατος 
τόσον τής πηγής κειμένης επί του τεμαχίου ύπ' αριθ. 14 του Χωρι
τικοΟ Σχεδίου δσον και τής πηγής κειμένης επί του τεμαχίου ύπ' 
αριθ. 15 του Χωριτικου Σχεδίου, μεθ' δλων τών δικαιωμάτων άνα
φορικώς προς τήν ώς άνω ποσότητα. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
3,100 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώ
ματος έπί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό του Έπαρ
χου Λάρνακος, ημερομηνίας 9ης Ιουλίου 1971. 

Άντίγραφον του εϊρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
υπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λάρνακος. 

Έγένετο τη 15η 'Ιουνίου 1971 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΙΝΗΣ, 

ΆπαλλοτριοΟσα Αρχή. 
(Υ.Ε. 797/59.) 

'Αριθμός 438 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤ1ΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

ΓνωστοπΟ'ίησις 'Απαλλοτριώσεως. 

Διά του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τους ακολού
θους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι διά τήν προμήθειοα/,, συντήρη
σίν και άνάπτυξιν τών προμηθειών αΐτινες είναι άναγκαΐαι διά τήν 
ζωήν ή προάγουσι τήν εύημερίοα/ του κοινού, τήν συντήρησιν καΐ δια
νομήν υδοττος διά τήν δημοσίαν ώφέλειαν.ή οιονδήποτε τών ρηθέντων 
σκοπών και ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται διά τους ακολούθους 
λόγους, ήτοι διά σκοπούς σχετιζομένους με τήν κατασκευήν του ύδα
τοφράκτου εις τήν τοποθεσίαν «Καμπίν» τών χωρίων Παλαιχωρίου 
('Ορ.) και Άπλικίου προς όφελος του 'Αρδευτικού Τμήμοπτος «Σκλή. 
δρος» Παλαιχωρίου (Όρ. ) . 


