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φερομένου ώς «το διάταγμα ύπ' αρ. 47») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή 
περιγραφόμενη', έν τω Πίνακι του διατάγματος ύπ' άρ. 47 έχει έπι
ταχθή δια τους' σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν 
τω διατάγματι ύπ' άρ. 47 διάπερίοδον ενός έτους από της ημερομη
νίας της δημοσιεύσεως του διατάγματος ύπ' άρ. 47' 

Και επειδή δια διαταγμάτων δημοσιευθέντων ώς διοικητικών πρά
ξεων ύπ' άρ. 21, 983 και 24 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου 
εφημερίδος της. Δημοκρατίας της 10ης ' Ιανουαρίου 1969; 19ης Δεκεμ
βρίου; 1969 και 15ης Ιανουαρίου 1971, αντιστοίχως,, ή έν λόγω περί
οδος· επιτάξεως"παρετάθη μέχρι της 25ής ' Ιανουαρίου 1972" 
. Και επειδή ή είρημένη' ακίνητος 'ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 

διά'τους" προειρη μένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας δια περαιτέρω 
περίοδο ν" ενός ετό'υς : 

Δια ταυτά; ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων., ένασκών ΐάς 
εξουσίας τάς χορη~ ούμένας εις τό'Ύπουργικόν Στυμβούλιον δυνάμει 
τής· επιφυλάξεως (β), του εδαφίου' (3) τοΰ άρθρου 4 του περί Έπιτά-

• ξεώς. Ίδιο'κτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη υπό του 
Υπουργικού Σ.υμβουλίου εις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει την 
περίοδον έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι μέχρι 
της 25ης ' Ιανουαρίου 1973. 

Έγένετο τή 11η Δεκεμβρίου 1971. 
. · · V

 ι (Υ.Σ.Ε. 704/59/Α/ Ι Ι /2 . ) 

'Αριθμός'1011' 
Ο ΠΕΡΙ Ε Π Ι Τ Α Ξ Ε Ω Σ 1ΔΙΟΚΤΗΣ Ι ΑΣ ΝΟΜΟΣ . 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

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

< ' 'Επειδήδίά'διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως ύπ' άρ. 893 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής έπισή'μου. εφημε
ρίδος της'. Δημοκρατίας της 28ης "Δεκεμβρίου 1968 (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ώς «το διάταγμα ύπ' άρ. 893») ή ακίνητος Ιδιοκτησία 
ή περιγραφόμενη'έν τω Πίνακι του διατάγματος ύπ' άρ. 893 έχει έπι
ταχθή'ν &ιά· τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν 
τω διατάγματι ύπ' "άρ. 893 δια περίοδον ενός έτους, άπό της ημερομη
νίας τής δημοσιεύσεως του διατάγματος ύπ' άρ. 893' 

Και επειδή διά διαταγμάτων δημοσιευθέντων ώς διοικητικών πρά
ξεων ύπ' άρ.·984' καί978

Λ
έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφη

μερίδος τής Δημοκρατίας τής 19ης Δεκεμβρίου 1969 και τής 11ης 
Δεκεμβρίου 1970, αντιστοίχως, ή έν λόγω περίοδος έπιτάξεως παρε
τάθη μέχρι τής 28ης Δεκεμβρίου 1971 (ημερομηνία λήξεως τελευταίκς 
παρατάσεως)' 

Και επειδή ή είρημένη.. ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρη μένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας ε'ις το Ύπουρ^'ΐκόν Συμβούλιον δυνάμει τής επιφυλά
ξεως (β)· τοΰ εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως ' Ιδιο
κτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών όποιων ανετέθη υπό του Υπουργικού 
Συμβουλίου εις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει τήν περίοδον 
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έπιτάξεως δια περαιτέρω περίοδον ·ένός έτους, ήτοι μέχρι τή:ς ·28ης 
Δεκεμβρίου 1972. 

Έγένετο xf] Ί3η Δεκεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 40/Ζ/2/1/12.) 

'Αριθμός 1012 
Ο ΠΕΡΙ .ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4. 

Επειδή ή εν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακίνητος 
ιδιοκτησία (εν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») είναι 
άνα" καία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι τήν 
προμήθευαν ή διατήρησιν ή άνάπτυξιν προμηθειών και υπηρεσιών αΐτι
νες είναι άναγκαΐαι εις τήν ζωήν ή προάγουσι τήν εύημερίαν του 
κοινού ή δι' οιονδήποτε των ρηθέντων σκοπών, εντός της Δημοκρα
τίας, καΐ ή έπίταξιςαυτήςεπιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, 
ήτοιοιά σκοπούς σχετιζομένους με :τή,ν·κατασκευήν αγροτικής όδ.ου 
έν·,'ό;ς:τοΰ χωρίου "Αρσος Λεμεσού : 

Διά ταύτα,, το Ύπουργικόν .Συμβούλιον. ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγου.μένας ^ε'ις αυτό δυνάμει τού άρθρου 4 πού περί Έπιτά
ξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου διά τού παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιο
κτησίαείναι αναγκαία δια τον .άνω σκοπόν και διατάττει τήν έπίτα
ξιν.αυτής υπό τής Δημοκρατίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς διά περί
οδον δώδεκα μηνών άπό της ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως τουπα
ρόντος Διατάγματος εν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 

Ή 'ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρ.ίω "Αρσος τής Επαρ
χίας Λεμεσού ύπό τεμάχιον και έν σχέσει προς το τεμάχιον υπ' άρ. 
141 (μέρος), τού Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XLVI.40. 

Ή έ'κτασις γης τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας; σύγκειται εκ 
τριών προσταθίων περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος :έπΙ 
τού σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου υπό τού Έπαρχου Λεμε
σού1. Προέδρου τού Συμβουλίου Βελτιώσεως "Αρσους, ημερομηνίας 
22ας Νοεμβρίου 1971. 

Άντίν'ραφον τού -.είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω.τοΰ Έπαρχου 
Λεμεσού. 

Έγένετο τή -9η .Δεκεμβρίου 1971. 
1 1 (Υ.Ε. 190/63/2.) 


