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Δια ταΰτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Υπουργικό ν Συμβούλιον δυνάμει 
της επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπι
τάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις των όποιων ανετέθη υπό 
τοΰ Ύοπυργικοΰ Συμβουλίου εις αυτόν, δια του παρόντος παρατεί
νει την περίοδον έπιτάξεως δια περαιτέρω περίοδον ενός έ'τους, ήτοι 
μέχρι της 21ης Μαρτίου 1972. 

Έγένετο τη 26η Φεβρουαρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 460/59/Α/ΙΙ.) 

'Αριθμός 140 

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 ως «ή ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι δια την δημιουργίαν, συντήρησιν και άνάπτυξιν δημοσίων κτι
ρίων εντός της Δημοκρατίας, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται δια 
τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια σκοπούς σχετιζομένους με την 
άνέγερσιν ενός κρεοπωλείου καΐ δημοσίων αποχωρητηρίων εντός του 
χωρίου Άχερίτου της 'Επαρχίας 'Αμμοχώστου. 

Δια ταΰτα το Ύπουργικόν Συμβούλιον ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας ε'ις αυτό δυνάμει τοΰ άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτάξεως 
'Ιδιοκτησίας Νόμου, διά τοΰ παρόντος διακηρύττει δτι ή 'ιδιοκτησία 
είναι αναγκαία διά τους ώς άνω σκοπούς και διατάττει την έπίταξιν 
αυτής υπό τής Δημοκρατίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς διά περίοδον 
δώδεκα μηνών άπό της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος 
διατάγμοετος έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Άχερίτου τής Επαρ

χίας 'Αμμοχώστου ύπό τεμάχιον και έν σχέσει προς το τεμάχιον ύπ' 
αριθμόν 78 (δλον) τοΰ Χωριτικοΰ Σχεδίου. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύ'κειται έξ·ένός 
προσταθίου και 500 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται δι' 
έρυθροΰ χρώματος επί τοΰ σχετικού σχεδίου τοΰ υπογεγραμμένου 
ύπό τοΰ Έπαρχου 'Αμμοχώστου ημερομηνίας 7ης 'Οκτωβρίου 1970. 

Άντίγραφον τοΰ ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου 
'Αμμοχώστου. 

Έγένετο τή 18η Φεβρουαρίου 1971 
(Υ.Ε. 90/66.) 


