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"Αριθμός 648 
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 τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι την προμήθειαν, συντήρησιν καΐ άνάπτυξιν ή οιωνδήποτε έξ αυ
τών, προμηθειών αΐτινες είναι άναγκαιαι εις την ζωήν,; ή προάγουσι 
τή,ν εύημερίαν ή και αμφότερα του κοινού, την διανομήν του ύδατος 
καΙ την καλυτέραν χρησιμοποίησα/ περιουσίας δια την δημοσίαν ώφέ
λειαν, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται δια τους ακολούθους λό
γους, ήτοι δια σκοπούς σχετιζομένους με την προμήθειαν, βελτίωσιν 
και διανομήν ύδατος δι' οικιακούς σκοπούς εντός του χωρίου Μελίνη 
της Επαρχίας Λάρνακος : 

Δια ταύτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας είς αυτό δυνάμει του άρθρου 4 του περί Έπιτά-
ξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, διά τοΰ παρόντος διακηρύττει ότι ή Ιδιο
κτησία είναι αναγκαία διά τους ώς άνω σκοπούς και διατάττει την 
έπίταξιν αυτής ύπό τής Δημοκρατίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς 
διά περίοδον ενός έτους από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του 
παρόντος Διατάγματος έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή 'ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Μελίνη τής Επαρ

χίας Λάρνακος ύπό τεμάχιον και έν σχέσει προς το τεμάχιον ύπ' άρ. 
14 (μέρος), του Χωριτικου Σχεδίου και ολόκληρος ή ποσότης ύδατος 
τόσον τής πηγής τής κειμένης έπί του τεμαχίου ύπ' άρ. 14 του ΧωριτιΤ 
κοΰ"Σχεδίου όσον και τής πηγής τής κειμένης έπί του τεμαχίου ύπ' 
αρ. 15 τοΰ Χωριτικου Σχεδίου, μεθ' όλων τών δικαιωμάτων αναφο
ρικούς προς τήν ώς άνω ποσότητα. 

Ή εκτασίς 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 'Ιουνίου 1971. 

Άντίγραφον του ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λάρνακος. 

Έγένετο τή 5η Αυγούστου 1971. 
(Υ.Ε. 797/59.) 

'Αριθμός 649 
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 τοις εφεξής: αναφερομένη ώς «ή Ιδιοκτησία») 
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εΐναι αναγκαία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι δια την διεξαγωγήν αρχαιολογικών ανασκαφών ή την συντή
ρησιν ή άξιοποίησιν τών αρχαίων μνημείων ή αρχαιοτήτων ή τήν 
άνάπτυξίν τών πέριξ κειμένων χώρων ή οιονδήποτε τών ρηθέντων σκο
πών, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, 
ήτοι δια την διεξαγωγήν αρχαιολογικών ανασκαφών εις άρχαΐον 
Ίδάλ ιον : 

Δια ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών καΙ "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως ' Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις 
τών οποίων ανετέθη υπό του Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, δια 
του παρόντος διακηρύττει δτι ή Ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τους 
ως άνω σκοπούς και διατάττει τήν έπίταξιν αυτής υπό τής Δημοκρα
τίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς διά περίοδον ενός έτους από της 
ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος εν τή έπι
σήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τω χωρίω Δάλι τής Επαρχίας 

Λευκωσίας ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τα τεμάχια ύπ' άρ. 133 
(δλον), 566 (όλον), του Συμπλέγματος «F» και τεμάχιον ύπ' άρ. 317 
(όλον), του Συμπλέγματος «Ε». 

Ή έ'κτασις γής τής έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται εξ 
εννέα σκαλών καΙ 3,200 τετραγωνικών ποδών περίπου καΙ δεικνύεται 
δι ' ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου 
ύπό του Διευθυντού του Τμήματος 'Αρχαιοτήτων ημερομηνίας 3ης 
Αυγούστου 1971. 

Άντίγραφον του ειρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας. 

Έγένετο τή 7η Αυγούστου 1971. 
(Υ. Σ.Ε. 174/63/3.) 

'Αριθμός 650 
Ο ΠΕΡΙ Ε Π Ι Τ Α Ξ Ε Ω Σ Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4. 

Δεδομένου ότι ή έν τω παρατιθεμένω Πινάκι περιγραφόμενη ακί
νητος Ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή Ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι διά τήν προμήθειαν, συντήρησιν και άνάπτυξιν τών προμηθειών, 
αΐτι.νες εΐναι άναγκαΐαι διά τήν ζωήν ή προάγουσι τήν εύημερίαν του 
κοινού, τήν συντήρησιν καΙ διανομήν ύδατος διά τήν δημοσίαν ώφέ
λειαν ή οιονδήποτε τών ρηθέντων σκοπών ή δε έπίταξις αυτής επι
βάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά σκοπούς σχετιζομέ
νους με τήν Ύδατοπρομήθειαν Μείζονος Λευκωσίας (Σχέδιον «Κόλ
που Μόρφου»—Διατρήσεις Πεντάγυιας) : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ένασκών 
τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας είς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δυ
νάμει τοΟ άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως ' Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένά


