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'Αριθμός 460 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ-1966) 

Διάταγμα Έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4. 
Δεδομένου ότι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί

νητος ιδιοκτησία (έν τοΐς εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι διά την προμήθειαν, διατήρησιν και άνάπτυξιν προμηθειών και 
υπηρεσιών αΐτινες είναι αναγκαίοι είς την ζωήν και προάγουσι την 
εύημερύχν και άναψυχήν του κοινού, ή οιονδήποτε τών ρηθέντων σκο
πών, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, 
ήτοι διά σκοπούς σχετιζομένους με τήν Ύδατοπρομήθειαν της πόλεως 
Λάρνακος. 

Διά ταύτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας είς αυτό δυνάμει του άρθρου 4 του περί Έπιτά
ξεως Ιδιοκτησίας Νόμου διά του παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιο
κτησία είναι αναγκαία διά τους ώς άνω σκοπούς και διατάττει τήν 
έπίταξίν αυτής υπό της Δημοκρατίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς 
διά περίοδον ενός έτους από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως 
του παρόντος Διατάγματος έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρα
τίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τη ενορία Λάρνακι της πόλεως 

Λάρνακος και έν τω χωρίω Άραδίππου της Επαρχίας Λάρνακος ύπό 
τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια υπ' αριθμούς 53 (μέρος), 
172 (μέρος) του; Συμπλέγματος «L» ενορίας Λάρνακος, τεμάχια υπ' 
αριθμούς 78 (μέρος), 77/2 (μέρος), 66 (μέρος), 67 (μέρος), 37 (μέ
ρος), 42 (μέρος), 45 (μέρος), 7 (μέρος), 8 (μέρος), 2 (μέρος), 
1 (μέρος), 1/1 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
XL.63, τεμάχια υπ' αριθμούς 289 (μέρος), 290/2 (μέρος), 286 (μέ
ρος), 285 (μέρος), 265/7 (μέρος), 264/2 (μέρος), 264/1 (μέρος), 
263 (μέρος), 265/4 (μέρος), 265/3 (μέρος), 265/1 (μέρος), 259 (μέ
ρος), 259/1 (μέρος), 260 (μέρος), 245/1 (μέρος), 206/2 (μέρος), 
206/4 (μέρος), 206/1 (μέρος), 206/3 (μέρος), 204/2/3 (μέρος), 207/1 
(μέρος), 198/2/1 (μέρος), 198/1/1/3 (μέρος), 198/1/1/1 (μέρος), 
198/1/3 (μέρος), 198/1/2 (μέρος), 199 (μέρος), 195/2 (μέρος), 195/1 
(μέρος), 107/2 (μέρος), 110 (μέρος), 109 (μέρος), 97 (μέρος), 98/1 
(μέρος), 96 (μέρος), 95/3 (μέρος), 95/1 (μέρος), 11/1 (μέρος), 
11/2 (μέρος), 12 (μέρος), 13 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρι
κου Σχεδίου XL.55, τεμάχια ύπ' αριθμούς 979 (μέρος), 976 (μέρος), 
894 (μέρος), 893 (μέρος), 882 (μέρος) και 881/1 (μέρος), τοό Κυβερ
νητικού Χωρομετρικου' Σχεδίου XL.47. 

Ή έκτασις γης τής έν. λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 10 
σκαλών, 2 προσταθίων και 3,000 τετραγωνικών ποδών περίπου και 
δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου τοΰ υπο
γεγραμμένου ύπό τοΰ Έπαρχου Λάρνακος ημερομηνίας 24ης Μαΐου 
1971. 

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

'Εγένετο τή 17η 'Ιουνίου 1971 
(Υ. Ε. 1377/59/6.) 


