
192 

'Αριθμός 208 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4 

Δεδομένου ότι ή εν τω παρατιθεμένω Πινάκι περιγραφόμενη ακί
νητος ιδιοκτησία (εν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι δια την δημιουργίαν και άνάπτυξιν οδών εν τη Δημοκρατία ή 
οιονδήποτε των ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται 
διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια την βελτίωσιν εύθυγράμμισιν 
και ασφαλτόστρωσα/ τής όδοΰ 'Αγία Νάπα—Νησί της επαρχίας 
Αμμοχώστου. 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις 
τών οποίων ανετέθη ύπό τοΰ Υπουργικού' Συμβουλίου εις αυτόν, 
διά τοΰ παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά 
τους ώς άνω σκοπούς και διατάττει τήν έπίταξιν αυτής ύπό τής Δη
μοκρατίας διά τους ώς εΤρηται σκοπούς διά περίοδον δώδεκα μηνών 
από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος 
έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

ΠΙΝΑΞ 

Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω 'Αγία Νάπα τής 
Επαρχίας 'Αμμοχώστου ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια 
ύπ' αριθμούς 154.2 (μέρος), 76 (μέρος), 75 (μέρος), 71/1 (μέρος), 
71/2 (μέρος), 71/3 (μέρος), 80/1 (μέρος), 80/2 (μέρος), 80/5 
(μέρος), 154.1 (μέρος), 80/6 (μέρος), 67 (μέρος), 66 (μέρος), 69/1 
(μέρος), 69/2 (μέρος), 59 (μέρος), 45/1 (μέρος), 45/2 (μέρος), 57 
(μέρος), 154.22 (μέρος). 55 (μέρος), 50 (μέρος), 49 (μέρος), 154.32 
(μέρος), 154.33 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
42.21, τεμάχια ύπ' αριθμούς 377 (μέρος), 376 (μέρος), 375 (μέρος), 
378/1 (μέρος), 378/2 (μέρος), 363 (μέρος), 378/3 (μέρος), 358 
(μέρος), 329 (μέρος), 328 (μέρος), 330 (μέρος), 331 (μέρος), 315 
(μέρος), 310 (μέρος), 339 (μέρος), 353 (μέρος), 314 (μέρος), 311 
(μέρος), 311/1/1 (μέρος), 312 (μέρος), 313 (μέρος), 288/1 (μέρος), 
263/1 (μέρος), 263/3 (μέρος), 258 (μέρος), 265 (μέρος), 219/5 
(μέρος), 219/6 (μέρος), 218 (μέρος), 271/4 (μέρος), 271/5 (μέρος), 
282/2 (μέρος), 278 (μέρος), 93/18 (μέρος), 282/3 (μέρος), 93/17 
(μέρος), 93/16 (μέρος), 93/15 (μέρος), 93/14/1 (μέρος), S3/14/2 
(μέρος), 93/3 (μέρος), 93/4 (μέρος), 93/13 (μέρος), 109/1 (μέρος), 
93/5 (μέρος) και 93/7 (μέρος) τοΰ. Κυβερνητικού Χωρομετρικου 
Σχεδίου 42.22. 

Ή έ'κτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
18 σκαλών, ενός προσταθίου και 1.800 τετραγωνικών ποδών περίπου 
και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου τοΰ 
υπογεγραμμένου ύπό του Γενικού Διευθυντού τοΰ Υπουργείου Έμπο-
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ρίου και Βιομηχανίας ημερομηνίας 22ας Μαρτίου 1971. 
Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 

ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραψείω του Έπαρχου 
'Αμμοχώστου. 

Έγένετο τη 22α Μαρτίου 1971 
(Υ.Ε. & Β. 1119/0/11.) 

Έτυττώθη έν τφ Ύυπογρσφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


