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'Αριθμός 110 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 30 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4. 
Επειδή ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακίνητος 

ιδιοκτησία (εν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») εΐναι 
αναγκαία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι 
τήν προμήθειαν ή διατήρησιν ή άνάπτυξιν προμηθειών και υπηρεσιών 
αϊτινες είναι άναγκαΐαι εις τήν ζωήν ή προάγουσι τήν εύημερίοα/ του 
κοινού ή δι' οιονδήποτε τών ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις αύτης 
επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά σκοπούς σχετι
ζομένους με τήν διεύρυνσιν όδοΰ εντός του χωρίου "Αγιος Θεόδωρος 
Άγρου : 

Διά ταύτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 
'Ιδιοκτησίας Νόμου, διά του παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία 
εΐναι αναγκαία διά τον άνω σκοπόν και διατάττει τήν έπίταξιν αύτης 
ύπό. της Δημοκρατίας διά τον ώς εϊρηται σκοπόν διά περίοδον δώ
δεκα μηνών από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του παρόντος 
Διατάγματος έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική, ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω "Αγιος Θεόδωρος 

(Άγρου) τής Επαρχίας Λεμεσού ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς 
τά τεμάχια ύπ' αρ. 207 (μέρος) και 208 (μέρος), του Χωριτικου Σχε
δίου του χωρίου "Αγιος Θεόδωρος (ΆγροΟ). 

Ή εκτασις γης της έν λόγω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται έξ 700 
τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος 
έπί του σχετικού σχεδίου το0 υπογεγραμμένου ύπό του Έπαρχου 
Λεμεσού, Προέδρου του Συμβουλίου Βελτιώσεως Αγίου Θεοδώρου, 
ημερομηνίας 12ης 'Ιανουαρίου 1971. 

Άντίγραφον του ε'ιρημένου σχεδίου διοατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λεμεσού. 

Έγένετο τη 5η Φεβρουαρίου 1971. 
(Υ.Ε. 1278/59/Δ/4.) 

'Αριθμός 111 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4. 

Δεδομένου δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί
νητος Ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή Ιδιοκτησία») 
εΐναι αναγκαία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι διά τήν δημιουργίαν, συντήρησιν και άνάπτυξιν τών συγκοινω


