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Και επειδή διά διαταγμάτων δημοσιευθέντων ως διοικητικών πρά
ξεων υπ' αρ. 970 και 970 εν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου 
εφημερίδος της Δημοκρατίας της 12ης Δεκεμβρίου 1969 και 4ης Δε
κεμβρίου 1970, αντιστοίχως, ή εν λόγω περίοδος έπιτάξεως παρετάθη 
μέχρι της 1ης Ιανουαρίου 1972' 

Και επειδή ή είρημένη ακίνητος Ίδκκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας δια περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Διά ταΰτα,. ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
της επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτά
ξεως Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό τοΰ 
Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει 
τήν περίοδον έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι 
μέχρι της 1ης 'Ιανουαρίου 1973. 

Έγένετο τή 26η Νοεμβρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 971/62/Α/ΙΙΙ.) 

Αριθμός 955 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα ανακλήσεως δυνάμει του άρθρου 4 (3). 

'Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ως διοικητικής 
πράξεως ύπ' άρ. 172 εν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημε
ρίδος της Δημοκρατίας της 19ης Μαρτίου 1971 (εν τοις εφεξής ανα
φερομένου ώς «το Διάταγμα ύπ' αρ. 172») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή 
περιγραφόμενη έν τω Πίνακι τοΰ διατάγματος ύπ' αρ. 172 έχει έπι
ταχθή διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν 
τω διάτάγματί ύπ' άρ. 172 δι περίοδον 12 μηνών άπό της ημερομηνίας 
της δημοσιεύσεως του διατάγματος ύπ' άρ. 172' 

Και επειδή ή έν τω Πίνακι τοΰ παρόντος διατάγματος περιγραφό
μενη ακίνητος 'ιδιοκτησία, ήτις αποτελεί μέρος τής έν τω Πίνακι του 
διατάγμοαος ύπ' άρ. 172 περιγραφόμενης ακινήτου ιδιοκτησίας, έχει 
άποκτηθήύπό τής Δημοκρατίας : 

Διά ταΰτα, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει της επιφυλάξεως (α) τοΰ εδα
φίου (3) τοΰ άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, διά 
τοΰ παρόντος ανακαλεί τό διάταγμα ύπ 'άρ. 172 καθ' ην εκτασιν 
τοΰτο άφορα τήν έν τω Πίνακι τοΰ παρόντος διατάγματος περιγρα
φόμενη ν άκίνητον Ίδιοκτησίαν. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ποσότης ΰδατος έκ 2000 γαλονιών ημερησίως έκ της πηγής τής 

γνωστής ύπό τό δνομα «Άνδρίδες» τής ευρισκομένης εντός τοΰ τεμα
χίου 565 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XLVI11.6 τοΰ χω
ρίου Φαρμακας τής 'Επαρχίας Λευκωσίας μεθ' δλων τών δικαιωμά
των ύδατος άναφορικώς προς τήν ώς άνω· ποσότητα. 

Σχέδιον δεικνΰον διά κίτρινου χρώματος τήν ώς άνω πηγή ν διατί
θεται προς επιθεώρησα/ ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν 
τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου Λευκωσίας. 

Τή 18η Νοεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 127/66.) 


