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(μέρος), 193 (μέρος), 194 (μέρος), 191 (μέρος), 172 (μέρος), 
174/2/2 (μέρος), 174 (μέρος), 177 (μέρος), 174/2/1 (μέρος), 176 
(μέρος), 176/1 (μέρος), 175 (μέρος), 180/1 (μέρος), 183/1 (μέρος), 
183/2 (μέρος), 106 (μέρος), 107/1 (μέρος), 335 (μέρος), τοΰ Κυβερ
νητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου L.5 τεμάχια υπ' αριθμούς 126 (μέρος), 
125 (μέρος), 127 (μέρος), 18 (μέρος), 20 (μέρος), 14/1 (μέρος), 
13 (μέρος), 12/1 (μέρος), 12/2 (μέρος), 24 (μέρος), 78/2 (μέρος), 
25/2 (μέρος), 78/3 (μέρος), 31/1 (μέρος), 31/2 (μέρος), 32/1 
(μέρος), 32/2 (μέρος), 33 (μέρος), 34 (μέρος), 37/1 (μέρος), 37/2 
(μέρος), 37/3 (μέρος), 39/3 (μέρος), 39/2 (μέρος), 3 9 / Γ (μέρος), . 
49/4 (μέρος), 49/3 (μέρος), 50 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομε
τρικοΟ Σχεδίου L.6 τεμάχια 6ΤΓ' αριθμούς 221/2 (μέρος), 221/1 
(μέρος), 225 (μέρος), 226 (μέρος), 226/1 (μέρος), 226/2 (μέρος), 
τοΰ Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου XL.62 τεμάχια ύπ' αριθμούς 
106.1 (μέρος), 87/1 (μέρος), 87/2 (μέρος), 87/3 (μέρος), 87/4 
(μέρος), 87/5 (μέρος), 90/1 (μέρος), 90/2 (μέρος), 91/3 (μέρος), 
91/2 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XL.63 τεμάχιον 
ύπ' αριθμόν 1 (μέρος) τοΰ Συμπλέγματος «Μ» τεμάχια ύπ' αριθμούς 
200 (μέρος), 201 (μέρος), τοΰ Συμπλέγματος «L» τεμάχια ύπ' αριθ
μούς 910 (μέρος), και 68 (μέρος) τοΰ Συμπλέγματος «Μ». 

Ή έ'κτασις γης της εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εξ 25 
σκαλών, ενός προσταθίου και 1400 τετραγωνικών ποδών περίπου και 
δεικνύεται δι' έρυθροΰ χρώματος επί τοΰ σχετικοΰ σχεδίου τοΰ υπογε
γραμμένου ύπό τοΰ Έπαρχου Λάρνακας ημερομηνίας 18ης 'Ιανουα
ρίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό 
παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τώ. Γραφείω τοΰ Έπαρχου 
Λάρνακος. 

Τη 18η 'Ιανουαρίου 1971. 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΟΣ 
Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή. 

(Υ.Ε. 1377/59/5.) 

'Αριθμός 97 

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤ1ΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡ1ΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως. 

Δια του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια την προιμήθει-
αν, συντήρησα/ και άνάπτυξιν, ή οιανδήποτε εξ αυτών, προμηθειών αΐ-
τινες ει ναι άναγκαΐαι ε'ις την ζωή,ν ή προάγουσι την εύημερίαν του 
κοίνοΰ ή και αμφότερα, την διανομήν του ύδατος και την καλυτέραν 
χρησιμοποίησα/ περιουσίας δια την δημοσίαν ώφέλειαν, ή οιονδήποτε 
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των φη.θ.έντων σκοπών, κα! δέον νά άπσλλοτριώθή δια τους άκο'λού-
θο.υς.λό.γθ'ϋς„.:η.τοι:διά την προμήθειαν,·;·βελτί.ωσιν και. διάνο μη ν ύδατος 
δι'.οίκιαικούςσκοττούς εντός τών χωρίων "Υψωνας κάΙ Κάτω Πολεμί
δια της Επαρχίας Λεμεσού. 

)2.: Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται, οιονδήποτε δικαίωμα·ή συμ
φέρον έπΐτής ώς εϊρηται Ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήίν οκοπου-
μένην άπαλλοτρίωσιν καλείται-δπως εντός δύο εβδομάδων από της 
δημοσιεύσεως-της-παρούσης γνωστοποιήσεως εν τη έπισήμω έφημε-
ρίδι της Δημοκρατίας άποστείλη προς την Έπιτροπήν Ύδατοπρομη
θείαίς "Υψωνα ,καί τό Συμβούλιον Βελτιώσεως Κάτω :Πολεμιδίων, 
μέσω του 'Επαρχου Λεμεσού, λεπτομερή στοιχεία περί τό δικαίωμα 
ή. συμφέρον αυτού, .αποδείξεις τούτων, ώς κα!πλήρως ήτιολογημένην 
Μκθεσιν περ! των λόγων της ενστάσεως αυτού. 

ΠΙΝΑΞ 

Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τω χωρίω 'Επισκοπή της Επαρ
χίας Λεμεσού ύπό τεμάχια κα! εν σχέ.σει π ρ ό ς τ ά τεμάχια ύπ' αρ. 
336 (μέρος),'334'(μέρος) ;κα! 335 <(μέρος), τοΰ Κυβερνητικού Χωρο
μετρικοΰ Σχεδίου LIII.61. 

Ή ;έ'κτασις γης της έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
μιας σκάλας και 400τετραγωνικών ποδών περίπου κα! δεικνύεται 
δι' ερυθρού χρώματος έπί τού σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου 
ύπό τού Έπαρχου Λεμεσού ημερομηνίας 29ης 'Ιανουαρίου 1971. 

Άντίγραφον τού είρημένου σχεδίου διατίθεται προς επιθεώρησα/ 
υπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου 
Λεμεσού. 

(Υ.Ε. 1818/59.) 

'Αριθμός 98 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΠΑ?Σ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΙ 
ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1969 

(ΝΟΜΟΙ 58 Τ.Ο Υ ,156.1, 4 ΤΟΥ 1,963, ,21 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 
60 ΤΟΥ 1969) 

Διάταγμα δυνάμει τού άρθρου 8 (i). 

Επειδή τό"Υπουργικόν Συμβούλιον έχει ίκανοποιηθή δτι δια της 
απαλλαγής «του : κάτωθι αναφερομένου εισοδήματος εκ τού φόρου 
εισοδήματος εξυπηρετείται κάλλιον τό δημόσιον συμφέρον,. 


