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νητος ιδιοκτησία (εν τοΐς εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι δια την δημιουργίαν, συντήρησιν καΐ άνάπτυξιν των συγκοινω
νιών εντός της πόλεως Λευκωσίας και του χωρίου Στρόβολος και 
τον έξωραϊσμόν του Προεδρικού Μεγάρου,, ή δε έπίταξις ταύτης επι
βάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια σκοπούς βελτιώσεως 
της όδοΟ από το Προεδρικόν Μέγαρον μέχρι της γέφυρας του Πε
διαίου και κατασκευής νέας γέφυρας και εξωραϊσμού του Προεδρικού 
Μεγάρου : 

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 του Υπουργικού Συμβουλίου ε'ις αυτόν, δια του παρόν, 
τος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία διά τους ώς άνω 
σ::οπούς και διατάττει την έπίταξιν αυτής ύπό τής Δημοκρατίας διά 
τους ώς εϊρηται σκοπούς διά περίοδον ενός έτους από τής ημερο
μηνίας τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος διατάγματος έν τή έπισήμω 
έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τή ενορία "Αγιοι ΌμόλογηταΙ 

τής πόλεως /.ευκωσίας και έν τω χωρίω Στρόβολος, Επαρχία Λευ
κωσίας, ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' αριθμούς 
451 (μέρος), 452 (μέρος) τοΰ Συμπλέγματος «Α» "Αγιοι 'Ομολο
γηταί και τεμάχιον ύπ' αριθμόν 1 (μέρος) του Συμπλέγματος «C» 
Στρόβολος. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται άξ
ενος προσταθίου και 1,645 τετραγωνικών ποδών περίπου και δει
κνύεται δι' ερυθρού χρώματος έπί του σχετικού σχεδίου του υπο
γεγραμμένου ύπό του Διευθυντού Τμήματος Πολεοδομίας καΐ ΟΙκή
σεως, ημερομηνίας 5ης 'Ιουλίου 1971. 

Άντίγραφον τοϋ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου 
Λευκωσίας—Κυρήνειας έν Λευκωσία. 

Έγένετο τή 5η 'Οκτωβρίου 1971 '■ 
, (Υ.Ε. 117/69..); ;·. 

'Αριθμός 807 ". , ; 
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΗΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΩΝ 

ΠΤΗΝΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 65 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 9 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 76 ΤΟΥ 1965)  .■■■Λ 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5. ■> 
Ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου

μένας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τής παραγράφου (β) 
του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του περί Προστασίας του θηράματος: 
και 'Αγρίων Πτηνών Νόμου, αΐτινες έ'χουσι μεταβιβασθή εις.αυτόν, 
διά του παρόντος διατάττει δπως, κατά τή ν διάρκειαν τής περιόδου 
ήτις προηγείται τής 31ης 'Ιουλίου 1972. έκαστος κάτοχος άδειας κυ
νηγίου παραδώση τρεις κορώνας, ή κίσσας ή τρεις κόρακαςή*μίαν 
άλώπεκα ή πλήρωση διακόσια πεντήκοντα μίλς δι', έκάστην κόρωναν 
ή κίσσαν, ή κόρακα· ύπολειπόμενον. τοΰ τοιούτου αριθμού ή .'επτακόσια, 
πεντήκοντα μίλς έάν δεν παραδοθή άλώπηξ ή άλλο κορακοειδές. 

Έγένετο τή 4η 'Οκτωβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 123/59/2.) 


