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(μέρος),. 347 (μέρος), 348 (μέρος), του Συμπλέγματος «J» Λεύκας, 
τεμάχια 94 (μέρος), 95 (μέρος), 96 (μέρος) καΐ 98 (μέρος), τοΟ 
Κυβ'ερνητικου ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου XXVI11.27. 

Ή εκτασις γης της έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ ,47 
σκαλών, 2 προσταθίων και 1.200 τετραγωνικών ποδών περίπου και 
δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος έπι τών σχετικών σχεδίων των υπο
γεγραμμένων υπό του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου 
και Βιομηχανίας ημερομηνίας 19ης 'Ιουνίου 1971. 

Άντίγραφον τών ε'ιρημένων σχεδίων διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας έν Λευκωσία. 

Έγένετο τη 7η 'Οκτωβρίου 1971. 
(Υ.Ε. & Β. 1126/V.) 

'Αριθμός 832 
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 Πινάκι περιγραφόμενη ακί
νητος ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι δια την προμήθειαν, συντήρησίν και άνάπτυξιν τών προμηθειών, 
αίτινες ει ναι άναγκαΐαι δια τή,ν ζωήν ή προάγουσι τήν εύημερίαν 
του κοινού, τήν συντήρησίν και διανομήν ύδατος δια την δημοσίαν 
ώφέλειαν ή οιονδήποτε τών ρηθέντων σκοπών ή δε έπίταξις αυτής 
επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους ήτοι διά σκοπούς σχετιζο
μένους με τήν διάνοιξιν όδοΰ προσπελάσεως εις τάς διατρήσεις Βασι
λικού : 

Διά ταΟτα, ό Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ένασκών 
τάς εξουσίας τάς χορηγούμενος εις τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δυ
νάμει τοΰ άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένά
σκησις τών οποίων ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου εις 
αυτόν, διά του παρόντος διακηρύττει δτι ή 'ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία 
διά τους ώς άνω σκοπούς και διατάττει τήν έπίταξιν αυτής ύπό της 
Δημοκρατίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς διά περίοδον 12 μηνών 
από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος 
εν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

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

Επαρχίας Λάρνακος ύπό τεμάχια καΐ έν σχέσει προς τά τεμάχια 
ύπ' αριθμούς 353/6/1 (μέρος), 353/6/2 (μέρος), 353/6/3 (μέρος), 
353/2 (μέρος), 353/8 (μέρος). 350/3 (μέρος), 349 (μέρος), 399/3 
(μέρος), 398/2 (μέρος), 396/2 (μέρος), 396/1 (μέρος), 396/3 (μέ
ρος) και 394/1 (μέρος), του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
LV.20. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται έκ δύο 
σκαλών και 2 800 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται δι' 



763 

ερυθρού χρώματος επί τοΟ σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου 
υπό του Διευθυντού του Τμήματος 'Αναπτύξεως Υδάτων ημερομηνίας 
7ης 'Οκτωβρίου 1971. 

Άντίγραφον τοΟ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς επιθεώρησα/ 
ύπό ποτντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τω Γραψείω του Έπαρχου 
Λάρνακος. 

Έγένετο τη 12η 'Οκτωβρίου 1971. 
(Υ.Γ. & Φ.Π. 23/59/101/13.) 

'Αριθμός 833 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα παρατάσεως περιόδου διατάγματος έπιτάξεως 
δυνάμει του άρθρου 4 (3). 

Επειδή δια διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ως διοικητικής 
πράξεως ύπ' αρ. 791/70 εν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφη
μερίδος τής Δημοκρατίας της 2ας 'Οκτωβρίου 1970 (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ως «το Διάταγμα») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή περιγρα
φόμενη έν τω Πινάκι του Διατάγματος έχει έπιταχθή δια τους σκο
πούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τω διατάγματι δια 
περίοδον δώδεκα μηνών από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του 
Διατάγματος ύπ' άρ. 791" 

Και επειδή ή ειρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
δια τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας δια περαιτέρω 
περίοδον δώδεκα μηνών : 

Διά'ταύτα, ό Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ένασκών 
τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνά
μει τής επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί 
Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη 
ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου ε'ις αυτόν, διά του παρόντος παρα
τείνει τήν έν τω Διατάγματι άναφερομένην περίοδον έπιτάξεως δια 
περαιτέρω περίοδον δώδεκα μηνών, ήτοι μέχρι τής 1ης 'Οκτωβρίου 
1972. 

Έ^'ένετο τη 1η 'Οκτωβρίου 1971. 
(Υ.Γ. & Φ.Π. 69/65/3.) 

'Αριθμός 834 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα παρατάσεως περιόδου διατάγματος έπιτάξεως 
δυνάμει του άρθρου 4 (3). 

'Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς Διοικητι
κής Πράξεως ύπ' άρ. 862 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου 
εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 23ης 'Οκτωβρίου 1970 (έν τοΐς εφε
ξής αναφερομένου ώς «το διάταγμα») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή περί


