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μετατροπών εις την ώς εϊρηται οΐκοδομήν, γενομένων μετά 
την δημοσίευσιν της παρούσης Γνωστοποιήσεως, δέν υπερ
βαίνει τα 10% της κυβικής χωρητικότητος την οποίαν ή 
τοιαύτη οικοδομή έ'χει κατά τήν ήμερομηνίαν της δημοσιεύ
σεως της παρούσης Γνωστοποιήσεως' και 

(γ) ουδέν μέρος τών τοιούτων προσθηκών ή μετατροπών απέχει 
όλιγώτερον τών δέκα ποδών έκ τών συνόρων τοΟ οικοπέδου 
έπι του οποίου ή ώς εϊρηται οίκοδομή κείται* καΐ 

(δ) ολόκληρος ή εκτασις ή οποία καλύπτεται ύπό της ώς εϊρη
ται οικοδομής μεθ' δλων τών τοιούτων προσθηκών ή μετα
τροπών είναι μικρότερα του 50% τής εκτάσεως του οίκο
πέδου επί του οποίου ή οίκοδομή κείται. 

Διά τους σκοπούς τών άνω όρων (γ) καί (δ) σίκόπεδον επί του 
οποίου ή ώς εϊρηται οίκοδομή κείται είναι ή έ'κτασις γης ή οποία 
κατά τήν ήμερομηνίαν τής δημοσιεύσεως τής παρούσης Γνωστοποιή
σεως, δμοΟ μετά τής οικοδομής, είναι εγγεγραμμένη εις τά βιβλία 
του Κτηματολογικού και Χώρο μετρικού Τμήματος. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
'Ολόκληρος ή περιοχή ή κειμένη εντός τών χωριτικών ορίων του 

Συμβουλίου Βελτιώσεως Τρικώμου τής οποίας ή εσωτερική περίμε
τρος δεικνύεται διά πρασίνου χρώματος έπι του σχεδίου ύπ' αριθμόν 
Τ.Ρ.Ή/24 υπογεγραμμένου ύπό του Έπαρχου 'Αμμοχώστου, άντί
γραφον του οποίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδιαφε
ρομένου κατά τάς εργασίμους ώρας εις τό Γραφεΐον του Έπαρχου 
έν Άμμοχώστω. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 
(α) Χοιροστάσιον ή βουστάσιον. 
(β) Όρνιθοτροφεΐον ή μάνδρα προβάτων ή αιγών, εκτός έάν πρό

κειται περί βοηθητικής οικοδομής διά στέγασιν τοιούτων πτηνών 
ή ζώων αποκλειστικώς διά τήν χρήσιν τής οικογενείας του ιδιοκτήτου. 

Εξεδόθη τη 8η Ιουλίου 1971 
(Υ.Ε. 905/59/2.) 

'Αριθμός 586 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ώ Σ Ε Ω ς ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 
Επειδή διά τής διοικητικής πράξεως ύπ' αρ. 425, δημοσιευθείσης 

έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος της Δημοκρα
τίας τής 18ης 'Ιουνίου 1971, ή Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία 
Λτδ., Άπαλλοτριουσα 'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώ
σεως και περιγραφήν και λεπτομέρειας τής ακινήτου ιδιοκτησίας (έν 
τοις εφεξής αναφερομένης ώς «ή ακίνητος ιδιοκτησία») ήτις είναι 
αναγκαία διά τους έν αύτη καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφε
λείας και έκάλει παν πρόσωπον ίσχυριζόμενον οτι κέκτηται οιονδή
ποτε δικαίωμα ή συμφέρον επί τής ακινήτου ιδιοκτησίας και ένιστά
μενον εις τήν σκοπουμένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης όπως ύποβάλη τήν 
έ'νστασιν αύτου όμοΰ μετά τών αποδείξεων και λόγων προς ύποστή-
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ριξιν αυτής εντός της εν τη ρηθείση γνωστοποιήσει καθοριζομένης 
προθεσμίας' 

Και επειδή ουδεμία ένστασις υπεβλήθη κατά της σκοπούμενης απαλ
λοτριώσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας' 

Και επειδή, λαμβανομένων ύπ' δψιν άπασών εν γένει των περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον όπως ή ακίνητος Ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή 
διά τους έν τη είρημένη γνωστοποιήσει καθοριζόμενους σκοπούς' 

Κα! επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον έ'χει εγκρίνει τήιν ώς εϊρηται 
απαλλοτρίωσα/ της ακινήτου ιδιοκτησίας : 

Διά ταύτα, ή Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή, ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εϊς αυτήν δυνάμει τοΟ άρθρου 6 του περί 'Αναγκαστι
κής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά τοΰ παρόντος διατάττει τήν άπαλ
λοτρίωσιν της ακινήτου 'ιδιοκτησίας δυνάμει των προνοιών του ρηθέν
τος Νόμου. 

Έγένετο τη 22α 'Ιουλίου 1971. 

'Αριθμός 587 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 

(ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

Κανονισμοί εκδοθέντες ύπό της Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας 
του" χωρίου Όρμήδεια δυνάμει τοΰ άρθρου 30(1) 

Ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Όρμήδεια της 'Επαρ
χίας Λάρνακος, ενασκούσα τάς δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 
30 του περί Ύδατοπρομηθείας των Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) Νόμου 
χορηγουμένας αύτη εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς: 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι περί Ύδατο 'Ε<ΡΐμεΡ1(; 
Γ\ ι ~ ι <r\ -'<ζ /τ ^\ ν *» Κυβερνήσεως 

προμηθείας του χωρίου Ορμήδεια (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του παράρτημα 
1971 και θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά των περί Ύδοατοπρομηθείας Τρίτον : 
τοΰ χωρίου Όρμήδεια Κανονισμών τοΰ 1962 οΐτινες όμοΰ μετά των 12.4.1962. 
παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οί περί Ύδατοπρομηθείας 
τοΰ χωρίου Όρμήδεια Κανονισμοί τοΰ 1962 και 1971. 

2. Έ ν τοις παροΰσι Κανονισμοΐς ή φράσις «οί βασικοί Κανόνι Έφημερίς 
σμοί» σημαίνει τους έν τή ύπ' αριθμόν 177 γνωστοποιήσει τη δήμο Κυβερνήσεως 
σιευθέίση έν τω Τρίτω Παραρτήματι της εφημερίδος της Κυβερνή TpirovT1^ 
σεως της 12ης 'Απριλίου 1962 περί Ύδοττοπρομηθείας τοΰ χωρίου ι.π.ΐ950. 
Όρμήδεια Κανονισμούς τοΰ 1962 διά τών όποιων οί περί Ύδατοπρο
μηθείας τοΰ χωρίου Έληά Κανονισμοί τοΰ 1950 έθεωρήθησαν,, μεθ' 
ώρισμένων προσαρμογών και τροποποιήσεων ώς Κανονισμοί εκδο
θέντες ύπό της 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας τοΰ χωρίου Όρμήδεια. 

3. Οί Κανονισμοί 2, 10. 12 και 13 τών βασικών Κανονισμών δια
γράφονται και αντικαθίστανται διά τών έν τω κάτωθι Δελτίω εκτι
θεμένων Κανονισμών, αντιστοίχως. 

ΔΕΛΤΙΟΝ 
(Κανονισμός 3) 

Κανονισμός 2. Εις τους παρόντας Κανονισμούς, έκτος έάν το κεί
μενον άλλως άπαιτη— 


