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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. ) . 
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Πας όστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον έπί της ώς εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εις την σκοπουμέ
νην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται όπως εντός 15 ήμερων σπό της 
δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω εφημέριοι 
της Δημοκρατίας άποστείλη ε'ις τόν Ύπουργόν Εσωτερικών,, μέσω 
του Έπαρχου Λευκωσίας,, λεπτομερή στοιχεία περί το δικαίωμα ή 
συμφέρον αύτου, αποδείξεις τούτων ώς και πλήρως ήτιολογημένην 
έ'κθεσιν περί τών λόγων της ενστάσεως αύτου. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Α. Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τοις χωρίοις Παλαιχώρι (Όρ.) 

και Άπλίκι της Επαρχίας Λευκωσίας ύπό τεμάχια και έν σχέσει 
προς τα τεμάχια υπ' άρ. 1104 (όλον), 1102 (όλον), 1107 (όλον), 1108 
(όλον), 1110 (μέρος), 1101 (μέρος), 1094 (όλον), 1095 (όλον), 1091 
(μέρος), 1089 (όλον), 1088 (όλον), 1087 (μέρος), 1023 (όλον), 1024 
(όλον), 1025 (όλον), 1021 (μέρος), 1026 (μέρος), 1027 (όλον), 1028 
(μέρος), 1029 (μέρος), 1031 (μέρος), 1030 (όλον), 1019 (όλον), 1018 
(όλον), 1117 (μέρος), 992 (μέρος), 1017 (όλον), 1016 (όλον), 1015 
(μέρος), 1005 (όλον), 1006 (όλον), 1004 (όλον), 1001/3 (μέρος), 
1003 (όλον), 1008 (όλον), 1007 (όλον), 1011 (όλον), 316/2 (μέρος), 
1010 (μέρος), 328 (μέρος), 329 (μέρος), 331 (μέρος), 348 (μέρος), 
333 (μέρος), 352 (μέρος), 347/2 (μέρος), 354 (μέρος), 355 (μέρος), 
343 (μέρος), 257/2/2 (μέρος), 257/1 (μέρος), 252 (μέρος), 243 (μέ
ρος), 241 (μέρος), 240 (μέρος), 237 (μέρος), 238 (μέρος), 213 (μέ
ρος), 214 (μέρος), του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XXXV
II 1.53, τεμάχια ύπ' άρ. 782/2 (μέρος), 782/1 (μέρος), 781/6 (μέ
ρος), 776 (μέρος), 773 (μέρος), 777 (μέρος) και 778 (μέρος), του 
Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XXXVI11.45. 

Β. Δικαιώματα, πραγματικός δουλείας, προνόμια και έλευθερίαν 
χρήσεως δια τόν σκοπόν και έν σχέσει με την τοποθέτησιν, χρήσιν και 
συντήρησιν ελευθέρως και άδιακόπως ύπό της Άπαλλοτριούσης 
'Αρχής ύδροσωλήνος εντός, υπεράνω· και κάτωθι της ακολούθου ιδιω
τικής ακινήτου ιδιοκτησίας κειμένης έν τοις χωρίοις Παλαιχώρι 
(Όρ.) και Άπλίκι τής Επαρχίας Λευκωσίας ύπό τεμάχια καΐ έν σχέ
σει προς τα τεμάχια ύπ' άρ. 1010 (μέρος), 327 (μέρος), 328 (μέρος), 
329 (μέρος), 348 (μέρος), 348/1 (μέρος), 349 (μέρος), 350 (μέρος), 
351 (μέρος), 975 (μέρος), 974 (μέρος), 973 (μέρος), 357 (μέρος), 
358 (μέρος), 250 (μέρος), 251 (μέρος), 252 (μέρος), 249 (μέρος), 
248 (μέρος), 247 (μέρος), 246 (μέρος), 245 (μέρος), 244 (μέρος), 
200 (μέρος), 201/2 (μέρος), 201/3 (μέρος), 240 (μέρος) και 239 (μέ
ρος), του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XXXVIII.53. 

Ή έκτασις γης τής έν λόγω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
τριάκοντα οκτώ σκαλών περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώμα
τος έπί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό το0 Έπαρχου 
Λευκωσίας, ημερομηνίας 10ης 'Ιουνίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ ε'ιρημένου σχεδίου διοττίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας έν Λευκωσία. 

Έγένετο τη 17η 'Ιουνίου 1971. 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

«ΣΚΛΗΔΡΟΣ» ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ, 
Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 

(Υ. Ε. 1872/59/2.) 


