
S4I 

Δια ταΰτα, ή Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή, ενασκούσα τάς εξουσίας τχ.ς 
χορηγουμένας εις αυτήν δυνάμει τοΰ άρθρου 6 του περί 'Αναγκα
στικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου δια τοΰ παρόντος διατάττει τήν 
άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου ιδιοκτησίας δυνάμει των προνοιών τοΰ 
ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τη 22α 'Ιουλίου 1971 
(Υ. Ε. 1872/59/2.) 

'Αριθμός 609 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4 

Δεδομένου δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί
νητος ιδιοκτησία (εν τοΐς εφεξής αναφερομένη ώς. «ή ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι δια τήν προμήθειαν, συντήρησιν και άνάπτυξιν τών προμηθειών 
αΐτινες είναι άναγκαΐαι διά τήν ζωήν ή προ.άγουσι τήν εύημερίαν 
τοΰ κοινού, τήν συντήρησιν και διανομήν ύδατος και τήν καλυτέραν 
χρησιμοποίησιν και άνάπτυξιν ιδιοκτησίας διά τήν δημοσίαν ώφέ
λειαν ή οιονδήποτε τών είρημένων σκοπών ή δε έπίταξις αυτής επι
βάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά σκοπούς σχετιζο
μένους με τήν κατασκευήν τοΰ ύδατοφράκτου είς τήν τοποθεσίαν 
«Καμπίν» τών χωρίων Παλαιχωρίου (Όρ.) καί Άπλικίου προς όφε
λος τοΰ 'Αρδευτικού Τμήματος «Σκλήδρος» Παλαιχωρίου (Όρ.) . 

Διά ταΰτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας είς αυτό δυνάμει τοΰ άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτά
ξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, διά του παρόντος διακηρύττει δτι ή 'ιδιο
κτησία είναι αναγκαία διά τους ώς άνω σκοπούς καί διατάττει τήν 
έπίταξιν αυτής ύπό τής Δημοκρατίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς 
διά περίοδον 12 μηνών από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως τοΰ 
παρόντος διατάγματος εν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία έν τοΐς χωρίοις Παλαιχώρι (Όρ.) 

καί Άπλίκι της 'Επαρχίας Λευκωσίας ύπό τεμάχια καί έν σχέσει 
προς τά τεμάχια ύπ' αρ. 1104 (δλον), 1102 (δλον), 1107 (δλον), 
1108 (δλον), 1110 (μέρος), 1101 (μέρος), 1094 (δλον), 1095 (δλον). 
1091 (μέρος), 1089 (δλον), 1088 (δλον), 1087 (μέρος), 1023 (δλον), 
1024 (δλον), 1025 (δλον), 1021 (μέρος), 1026 (μέρος), 1027 (δλον), 
1028 (μέρος), 1029 (μέρος), 1031 (μέρος), 1030 (δλον), 1019 (δλον), 
1018 (δλον), 1117 (μέρος), 992 (μέρος), 1017 (δλον), 1016 (δλον), 
1015 (μέρος), 1005 (δλον), 1006 (δλον), 1004 (δλον), 1001/3 (μέ
ρος), 1003 (δλον), 1001/1 (δλον), 999 (δλον), 1008 (δλον), 1007 
(δλον), 1011 (δλον), 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 (μέ
ρος), 257/1 (μέρος), 252 (μέρος), 243 (μέρος), 241 (μέρος), 240 
(μέρος), 237 (μέρος), 238 (μέρος), 213 (μέρος), 214 (μέρος) τοΰ 
Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XXXVI11.53, τεμάχια υπ' αρ. 
782/2 (μέρος), 782/1 (μέρος), 781/6 (μέρος), 776 (μέρος), 773 (μέ
ρος), 777 (μέρος), 778 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ 
Σχεδίου XXXVMI.45, τεμάχια ύπ' άρ. 239 (μέρος), 201/3 (δλον), 
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201/2 (μέρος), 200 (μέρος), 244 (μέρος), 245 (όλον), 246 (όλον), 
247 (όλον), 248 (όλον), 249 (όλον), 251 (μέρος), 250 (μέρος), 358 
(μέρος), 357 (μέρος), 973 (μέρος), 974.(μέρος), 975 (μέρος), 351 
(μέρος), 350 (μέρος), 349 (μέρος), 348/1 (μέρος), 977 (μέρος) καΐ 
327 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XXXVI Ι 1.53. 

Ή εκτασις γης της έ'ν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
τεσσαράκοντα σκαλών και τριών προσταθίων περίπου καί δεικνύ
εται δι' ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του υπογε
γραμμένου ύπό του Έπαρχου Λευκωσίας ημερομηνίας 10ης ' Ιουνίου 
1971. 

Άντίγραφον τοϋ ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τώ Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας εν Λευκωσία. 

Έγένετο τη 22α Ιουλ ίου 1971 
(Υ. Ε. 1872/59/2.) 

'Αριθμός 610 
Ο ΠΕΡΙ Ε Π Ι Τ Α Ξ Ε Ω Σ Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ ΜΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει τοΰ άρθρου 4 

Δεδομένου ότι ή έν τώ παρατιθεμένω Πινάκι περιγραφόμενη ακί
νητος Ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή Ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι δι' αμυντικούς σκοπούς, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται δια 
τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια σκοπούς δημοσίας ωφελείας. 

Δια ταύτα, ό Υπουργός Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του άρθρου 
4 του περί Έπιτάξεως ' Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων 
ανετέθη ύπό τού 'Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, δια του παρόν
τος διακηρύττει ότι ή 'ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τους ώς άνω 
σκοπούς και διατάττει την έπίταξιν αυτής ύπό τής Δημοκρατίας 
διά τους ώς εΐρηται σκοπούς διά περίοδον ενός έτους άπό τής ημε
ρομηνίας τής δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος έν τη έπι
σήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τή ενορία "Αγιος 'Ιωάννης 

τής πόλεως Λεμεσού ύπό τεμάχιο ν και έν σχέσει προς το τεμάχιον 
ύπ' αριθ. 11/70 (Ολον) του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου 
LIV.58.4. I I1. 

Ή έκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εξ 
ενός προσταθίου και 1,400 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύ
εται δι ' ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου τοΰ υπογεγραμ
μένου ύπό τοΰ Έπαρχου Λεμεσού ημερομηνίας 16ης ' Ιουλίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τώ Γραφείω του Έπαρχου 
Λεμεσού. 

Έγένετο τή 22α ' Ιουλίου 1971 
(Υ.Ε. 53/66.) 


