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σκησις τώ ν οποίων ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου εις 
αυτόν, διά του παρόντος διακηρύττει δτι ή 'ιδιοκτησία είναι αναγκαία 
δια τους ώς άνω σκοπούς και διατάττει την έπίταξιν αύτης ύπό της 
Δημοκρατίας διά τους ώς εΐρηται σκοπούς διά περίοδον 12 μηνών 
από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος 
εν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία εν τοις χωρίοις Πεντάγυια, Καζι-

βερά, Έληά και Πραστειόν της 'Επαρχίας Λευκωσίας ύπό τεμάχια 
και εν σχέσει προς τά τεμάχια υπ' αρ. 74 (μέρος), 66 (μέρος), του 
Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου ΧΙΧ.60 τεμάχια ύπ' αρ. 244 
(μέρος), 245 (μέρος), 243 (μέρος), 242 (μέρος), 181 (μέρος), του 
Συμπλέγματος «C», του χωρίου Καζιβερά, τεμάχια ύπ' αρ. 87.2/1 
(μέρος), 87.2/2 (μέρος), 24 (μέρος), 25/3 (μέρος), 25/4 (μέρος), 
82/2/1 (μέρος), 83 (μέρος), 84 (μέρος), 85 (μέρος), 86 (μέρος), 210 
(μέρος), 209 (μέρος), του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XIX. 
53, τεμάχια ύπ' αρ. 187 (μέρος), 198 (μέρος) καΐ 180 (μέρος), του 
Συμπλέγματος «Ε», ενορία "Αγιος Γεώργιος του χωρίου Πραστειόν. 

Ή εκτασις γης της εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
δεκατριών σκαλών, δύο προσταθίων και 2800 τετραγωνικών ποδών 
περίπου καΐ δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί τοΰ σχετικού σχε
δίου του υπογεγραμμένου ύπό του Διευθυντού του Τμήματος 'Ανα
πτύξεως Υδάτων ημερομηνίας 24ης 'Ιουλίου 1971. 

Άντίγραφον του ειρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τώ Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας/Κυρήνειας εν Λευκωσία. 

'Εγένετο τή 7η Αυγούστου 1971. 
(Υ.Γ.Φ.Π. 161/59/C.) 

'Αριθμός '651 
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ MET' ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΤΟΥ 1967 
ΚΑΙ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
ΤΟΥ 1968 

Γνωστοποίησίς δυνάμει του άρθρου 12 (2) τοΰ ε'ιρημένου Νόμου 
•και τών Κανονισμών 5 (2) και 7 (1) τών είρημένων Κανονισμών. 

Γνωστοποιείται δυνάμει τοΰ Κανονισμού 5 (2) τών περί Διαιτητι
κού Δικαστηρίου Κανονισμών τοΰ 1968 δτι ό κ. Λουκής Λουκαΐδης, 
υπηρετών ώς 'Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας ε'ις το Νομικόν 
Τμήμα, ώρίσθη ύπό τοΰ 'Ανωτάτου Δικαστηρίου δυνάμει του Κανονι
σμού 7 (1) τών είρημένων Κανονισμών δπως ένασκή καθήκοντα Προ
έδρου του Διαιτητικού Δικαστηρίου άπό της 4ης μέχρι της 28ης Αυ
γούστου 1971. 


