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Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έτιιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4 
Δεδομένου δτι ή έν τω παρατιθεμένω ΠΊνακι περιγραφόμενη ακί

νητος ιδιοκτησία (έν τοΐς εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι δια σκοπούς αμύνης τής Κυπριακής Δημοκρατίας ή δε έπίταξις 
ταύτης επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά την διά-
νοιξίν δρόμου προς χρήσιν υπό τής Εθνικής Φρουράς. 

Δια ταύτα, ό Υπουργός Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγούμενος ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλων δυνάμει του άρθρου 
4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις των όποιων 
ανετέθη υπό του Υπουργικού Συμβουλίου ε'ις αυτόν, διά του παρόν
τος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τον ώς άνω 
σκοπόν καΐ διατάττει τήν έπίταξίν αυτής ύπό τής Δημοκρατίας διά 
τον ώς εϊρηται σκοπόν διά, περίοδον ενός έ'τους από τής ημερομηνίας 
τής δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος έν τη έπισήμω έφημε-
ρίδι τής Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή Ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία έν τω χωρίω Σύσκληπος τής 

'Επαρχίας Κυρήνειας ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς το τεμάχιον 
ύπ' αριθμόν 131 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικού1 Σχεδίου 
ΧΙ.40.Ε.Ι., τεμάχια ύπ' αριθμούς 8 (μέρος), 3 (μέρος), 3/1 (μέρος), 
31 (μέρος), 32 (μέρος), 35 (μέρος), 34 (μέρος) του Κυβερνητικού 
Χωρομετρικού Σχεδίου XI.40.W.I., τεμάχιον ύπ' αριθμόν 10 (μέρος) 
του Κυβερνητικού Χωρομετρικού Σχεδίου XI.40.W.2, τεμάχια ύπ' 
αριθμούς 338 (μέρος), 339 (μέρος), 340 (μέρος), 179 (μέρος), 180 
(μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικού Σχεδίου ΧΙ.39.Ε.Ι., τεμά
χια ύπ' αριθμούς 189 (μέρος), 207/1 (μέρος), 207/5 (μέρος), 208 
(μέρος), 209 (μέρος), 232/2 (μέρος), 233 (μέρος), 231/1 (μέρος), 
231 (μέρος), 222/5/1 (μέρος), 222/5/2 (μέρος), 226 (μέρος), 227/4 
(μέρος), 227/3 (μέρος), 242/11 (μέρος), 242/10 (μέρος), 242/9 (μέ
ρος), 242/3 (μέρος), 240 (μέρος), 236/1 (μέρος), 239 (μέρος), 238 
(μέρος), 238/2 (μέρος), 242/1 (μέρος), 242/4 (μέρος), 242/5 (μέ
ρος), 270 (μέρος), 271/1 (μέρος), 271/2 (μέρος), 273 (μέρος), 302 
(μέρος), 307 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικού Σχεδίου 
ΧΙ.39.Ε.2, τεμάχια ύπ' αριθμούς 84/1/2 (μέρος), 84/1/1 (μέρος), 1 
(μέρος), 15 (μέρος), 16 (μέρος), 17 (μέρος), 11 (μέρος), 10 (μέ
ρος), 19 (μέροΟ, 10/1 (μέρος), 23 (μέρος) —Ι 2Λ (μέρος) χοΠ Xr.v 
ριτικου Σχεδίου του χωρίου Σύσκληπος. 

Ή έκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 16 
σκαλών, 3 προσταθίων και 3,200 τετραγωνικών ποδών περίπου και 
δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του υπο
γεγραμμένου ύπό του Γενικού Διευθυντού Υπουργείου Εσωτερικών, 
ημερομηνίας 30ής Μαρτίου 1971. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας—Κυρήνειας έν Κυρήνεια. 

Έγένετο τή 30ή Μαρτίου 1971 
(S. 40/Ζ/13.) 


