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36, τοποθεσ ία «Πλευρά»' εκείθεν βορειοδυτικός εις ευθείαν γραμμήν 
μέχρι τοΰ απωτάτου νοτίου σημείου του τεμαχίου Ά ρ . 36 του Κυ
βερνητικού Χωρομετρικου Σχεδ ίου Ά ρ . XXXV.28, τοποθεσία «Παπα
διά»" εκείθεν βορειοδυτικός εις ευθείαν γραμμήν μέχρι του σημείου 
αρχής. 

Όλόκληρο ι αϊ προαναφερθείσα! περιοχαί εμφαίνονται πλαισιού-
μεναι δι' ερυθράς βαφής επί τοΰ χάρτου ύπ' αύξοντα αριθμόν 2277 
άντίγραφον του όποιου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό παντός εν
διαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έ π α ρ χ ο υ Πάφου. 

Τή 14η 'Οκτωβρίου 1971. 

(Υ.Ε. 116/71 & 117/71.) 

'Αριθμός 846 
Ο ΠΕΡΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 343) 

Διάταγμα δυνάμει τοΰ άρθρου 14 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορηγού Κε1> 3 4 3· 
μένας εις αυτό δυνάμει τοΰ άρθρου 14 τοΰ περί Βελτιώσεως της Προ [Επίσημος 
μηθείας τοΰ Ύδατος τοΰ Κεφαλόβρυσου Νόμου δια τοΰ παρόντος δια π

 φη^ερ ς· 
/ \ < > , " „ » D ν '  n α '  " \ Λ Παράρτημα 

ταττει όπως η ισχύς των περί Βελτιώσεως της Προμήθειας του Υδατος τρ[ τ ο ν . 
τοΰ Κεφαλόβρυσου (Χωρία "Εξω Μετόχιον, Νέον Χωρίον, Παλαίκυθρον, 9.10.1970. 
Τραχώνι και Βώνη) Κανονισμών τοΰ 1970 άρχεται άπό της 1ης Νο
εμβρίου 1970. 

(Υ.Ε. 66 /68 . ) 

'Αριθμός 847 
Ο Π Ε Ρ Ι ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 41 ΤΟΥ 1962, 7 ΤΟΥ 1964, 43 ΤΟΥ 1966, 41 ΚΑΙ 

84 ΤΟΥ 1968 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ 1970) 

Γνωστοποίησις δυνάμει τοΰ άρθρου 7 (2) ( β ) . 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ένασκοΰν τάς εξουσίας τάς χορηγου
μένας εις αυτό δυνάμει της παραγράφου (β) τοΰ εδαφίου (2) τοΰ 
άρθρου 7 τοΰ περί 'Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμου 
(έν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ό Νόμος»), τή συμβουλή τοΰ Συμ
βουλίου, γνωστοποιεί ώδε δτι επιπροσθέτως προς τά Πανεπιστήμια 
και ' Ι δρύματα τά καθοριζόμενα ε'ις τον Δεύτερον Πίνακα τής Γνω
σιοποιήσεως τής δημοσιευθείσης ύπ' άρ. 40 εις το Τρίτον Παράρτημα 
τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 24ης ' Ιανουαρίου 
1963 και ε'ις τάς Γνωστοποιήσεις τάς δημοσιευθείσας ύπ' άρ. 202, 821 
374, 671, 103, 1323 546, 682, 854 καί 565 εϊς το Τρίτον Παράρτημα 
τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 25ης ' Ιουνίου 1964, 
30ής Δεκεμβρίου 1965, 18ης Μαΐου. 1967, 11ης Αυγούστου 1967,. 9ης 
Φεβρουαρίου 1968, 2ας ' Ιανουαρίου 1970 23ης 'Απριλίου 1970, 10ης 
' Ιουλίου 1970, 14ης Αυγούστου 1970, 23ης 'Οκτωβρίου 1970 καί 30ής 
' Ιουλίου 1971, αντιστοίχως, το κάτωθι άναφερόμενον Πανεπιστήμιον 
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ενεκρίθη ώς Πανεπιστήμιον εμπίπτον εντός των διατάξεων της παρα
γράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 7 του Νόμου. 

BUDAPEST! T H E POLYTECHNICAL UNIVERSITY OF BUDAPEST 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ /Δ ίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού 

I (MASTER O F SCIENCE) 

Έ γ έ ν ε τ ο τη 21η 'Οκτωβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 292/59/11.) 

'Αριθμός 848 
Ο ΠΕΡΙ Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η ! Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ώ Σ Ε Ω ς ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις Απαλλοτριώσεως. 

Δια τοΰ παρόντος γνωστοποιείται δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία δια τον άκόλουθον 
σκοπόν δημοσίας, ωφελείας, ήτοι δια την δημιουργίαν ή άνάπτυξιν οδών 
έν τη Δημοκρατία ή δι' έκάτερον τών ρηθέντων σκοπών καΐ ή άπαλ
λοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια την 
εύθυγράμμισιν μέρους της όδου της άγούσης από Κάθηκαν είς Στρουμπί. 

Πάς δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον 
επί τής ώς εΐρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εϊς την σκοπουμένην άπαλ
λοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ημερών άπό της δημοσιεύ
σεως της γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημο
κρατίας, άποστείλη είς τον Ύπουργόν Συγκοινωνιών και "Εργων, μέσω 
του Έπαρχου Πάφου, λεπτομερή στοιχεία περί το δικαίωμα ή συμφέ
ρον αύτοΰ, αποδείξεις τούτων, ώς και πλήρωςήτιολογημένην εκθεσιν 
περί τών λόγων τής ενστάσεως αύτοΰ. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τφ χωρίω Στρουμπί τής Ε π α ρ 

χίας Πάφου υπό τεμάχια και έν σχέσει προς τα τεμάχια ύπ ' αρ. 259 
(μέρος), ^ 261 (μέρος), 2 6 0 / 1 / 1 (μέρος), 1 9 5 / 1 / 2 / 1 (μέρος) και 
263/Ί (δλον) τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XLV.4. 

Ή έκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ δύο 
σκαλών περίπου και δεικνύεται δι' έρυθροΰ χρώματος έπΐ τοΰ σχετικοΰ 
σχεδίου τοΰ υπογεγραμμένου υπό τοΰ Διευθυντοΰ Τμήματος Δημοσίων 
"Εργων ημερομηνίας 27ης Σεπτεμβρίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν υπό 
παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τφ Γραφείω τοΰ Έπαρχου Πάφου. 

Τή 12η 'Οκτωβρίου 1971. 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή. 
(Υ.Σ.Ε. 153/62/Α/ Ι . ) 

•Αριθμός 849 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως. 

"Δια τοΰ παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τφ παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τον άκόλουθον 


