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Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4. 

Επειδή ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακίνητος 
ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ως «ή ιδιοκτησία») είναι 
αναγκαία δια τήν προμήθειαν, συντήρησιν και άνάπτυξιν, ή οιανδή
ποτε εξ αυτών, προμηθειών αΐτινες είναι άναγκαΐαι εις τήν ζωήν ή 
προάγουσι τήν εύημερίαν του κοινού ή και αμφότερα, τήν διανομήν 
του ύδατος καΐ τήν καλυτέραν χρησιμοποίησα/ περιουσίας δια τήν δη
μοσίαν ώφέλειαν, ή οιονδήποτε τών ρηθέντων σκοπών, ή δέ έπίταξις 
ταύτης επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια τήν προ
μήθειαν, βελτίωσιν και διανομήν ΰδατος δι' οικιακούς σκοπούς εντός 
τών χωρίων "Υψωνας και Κάτω Πολεμίδια : 

Διά ταύτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 4 του περί Έπιτά
ξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, διά του παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιο
κτησία είναι αναγκαία δια τους άνω σκοπούς και διατάττει τήν έπί
ταξιν αυτής υπό της Δημοκρατίας διά τους ως εϊρηται σκοπούς διά 
περίοδον δώδεκα (12) μηνών άπό της ημερομηνίας της δημοσιεύ
σεως του παρόντος διατάγματος έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημο
κρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή Ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω 'Επισκοπή της 'Επαρ

χίας Λεμεσού υπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια υπ' άρ. 
336 (μέρος), 334 (μέρος) και 335 (μέρος), του Κυβερνητικού Χωρο
μετρικου Σχεδίου LIII.61. 

Ή εκτασις γης της έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
μιας σκάλας και 400 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται 
δι' έρυθροΰ χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου 
ύπό του Έπαρχου Λεμεσού ημερομηνίας 29ης 'Ιανουαρίου 1971. 

Άντίγραφον του ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου ιτροσώτιου έν τώ Γραφείω του Έπαρχου 
Λεμεσού. 

Έγένετο τη 27η Μαρτίου 1971. 
(Υ.Ε. 1818/59.) 
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Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

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

'Επειδή διά διοπάγμοπος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως ύπ' άρ. 289 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημε
ρίδος της Δημοκρατίας της 2ας Μαΐου 1969 (έν τοΐς εφεξής αναφε
ρομένου ώς «το διάταγμα υπ' άρ. 289») ή ακίνητος Ιδιοκτησία ή περί


