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Και επειδή διά τοΰ διατάγματος απαλλοτριώσεως υπ' άρ. 
515 δημοσιευθέντος εν τφ Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημε
ρίδας της Δημοκρατίας της 27ης Ιουνίου 1969 (εν τοις εφεξής αναφε
ρομένου ως το «διάταγμα αρ. 515».) διετάχθη ή άπαλλοτρίωσις της εν 
τη γνωστοποιήσει αρ. 379 περιγραφόμενης ακινήτου ιδιοκτησίας-

Και επειδή δεν έχει καταοληθή ή καταιεθή άποζημίωσις εν σχέσει 
με τήν ώς ε'ίρηται άπαλλοτρίωσιν συμφώνως προς τάς διατάξεις του 
περί "'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου-

. Και επειδή ή Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή θεωρεί τήν εν τφ Πίνακι τοΰ 
παρόντος διατάγματος περιγραφόμενη ν άκίνητον ϊδιοκτησίαν, ήτις απο
τελεί μέρος της εν τη γνωστοποιήσει αρ. 379 περιγραφόμενης ακινήτου 
ιδιοκτησίας, ως μή οΰσαν άναγκαίαν διά τους σκοπούς δημοσίας ωφε
λείας τους αναφερομένους εν τη ώς εϊρηται γνωστοποιήσει άρ. 379 : 

Διά ταΰτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και 'Έργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χο.ρηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τοΰ 
άρθρου 7 τοΰ περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, ή ένάσκη-
σις τ.ών οποίων ανετέθη υπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, 
διά τοΰ παρόντος ανακαλεί τήν γνωστοποίησιν άρ. 379 και τό διάταγμα 
αρ.. 515 καθ' ην εκτασιν ταΰτα άφορώσι τήν εν τφ Π.ίνακι τοΰ παρόντος 
διατάγματος περιγραφομένην άκίνητον ίδιοκτησίαν. 

Π Ι Ν Α Ξ 

'Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τφ χωρίω Κελλάκι τής Ε π α ρ χ ί α ς 
Λεμεσοΰ υπό τεμάχια και εν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' αριθ. 333/1 
(μέρος), 3 2 1 / 2 (μέρος), 327 ' (μέρος) τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικοΰ 
Σχεδίου XLVΙ 1.1.55, τεμάχιον ύπ ' αριθ. 630 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικοΰ 
Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XLVIM.54 και τεμάχιον ύπ' αριθ. 150 (μέρος), 
τοΰ Χωριτικοΰ Σχεδίου τοΰ χωρίου Κελλάκι. 

Ή έ'κτάσις γης τής εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εξ ενός 
προσταθίου και 2,850 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται διά 
κίτρινου χρώματος έπι τοΰ σχετικού σχεδίου τοΰ υπογεγραμμένου υπό 
τοΰ Διευθυντού Τμήματος Δημοσίων "Εργων ημερομηνίας 22ας Μαρτίου 
1971. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν υπό 
παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τφ Γραφείω τοΰ Έπαρχου Λεμεσοΰ. 

Έγένετο τη 5η 'Απριλίου 1971. 

(Υ.Σ.Ε. 67/63/.A/V.·). 

'Αριθμός 252 

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙ ΤΑΞΕΩΣ ΙΔ ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ .ΝΟΜΟΣ 
(ΝΌΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα ανακλήσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 4 (3 ) . 

Επε ιδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως ύπ ' άρ. 455 εν τφ Τρίτψ Παραρτήματι τής επισήμου έφη,με-
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ρίδος της Δημοκρατίας της 13ης Ιουνίου 1969 (εν τοΐς εφεξής αναφε
ρομένου ώς «το διάταγμα υπ' αρ. 455») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή περι
γραφόμενη εν τφ Πίνακι του διατάγματος ΰττ' αρ. 455 έχει έπιταχθή υπό 
της Κυπριακής Δημοκρατίας (εν τοΐς εφεξής αναφερομένης ώς «ή Έ π ι 
τάσσουσα Αρχή») δια τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφε
ρομένους εν τφ διατάγματι υπ' άρ. 455 δια περίοδον ενός έτους από 
της ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως τοΰ διατάγματος υπ' άρ. 455" 

Και επειδή δια Διατάγματος παρατάσεως περιόδου διατάγματος έπι
τάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πράξεως υπ' άρ. 392 εν τφ Τρίτω 
Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 22ας 
Μαΐου V970, παρετάθη ή περίοδος έπιτάξεως μέχρι τής 12ης 'Ιουνίου 
1971

Και επειδή ή Έπιτάσσουσα 'Αρχή θεωρεΐ τήν εν τφ Πίνακι τοΰ 
παρόντος διατάγματος περιγραφομένην άκίνητον ίδιοκτησίαν, ήτις απο
τελεί μέρος τής εν τφ διατάγματι υπ' άρ. 455 περιγραφόμενης ακινήτου 
ιδιοκτησίας, ώς μη ουσαν άναγκαίαν δια τους σκοπούς δημοσίας ωφε
λείας τους αναφερομένους εν τφ ώς εϊρηται διατάγματι υπ' άρ. 455 : 

Δια ταΰτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και 'Έργων, ένασκών τάς εξου
σίας τάς χορηγούμενος είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τής 
επιφυλάξεως (α) τοΰ εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτάξεως 
' Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό τοΰ Υπουργι
κού Συμβουλίου είς αυτόν, δια τοΰ παρόντος ανακαλεί το διάταγμα 
υπ' άρ. 455 καθ' ήν έκτασιν τοΰτο άφορα τήν εν τφ Πίνακι τοΰ παρόντος 
διατάγματος περιγραφομένην άκίνητον ίδιοκτησίαν. 

Π Ι Ν Α Ξ 

Ή ιδιωτική άκίνηο~ ιδιοκτησία εν τφ χωρίω Κελλάκι τής Ε π α ρ χ ί α ς 
Λεμεσοΰ υπό τεμάχια και εν σχέσει προς τά τεμάχια υπ' αριθ. 333 /1 
(μέρος), 3 2 1 / 2 (μέρος), 327 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικοΰ 
Σχεδίου X L V I N . 5 5 , τεμάχιον υπ' αριθ. 630 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικοΰ 
Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XLVIM.54 και τεμάχιον ύπ' αριθ. 150 (μέρος) 
τοΰ Χωριτικοΰ Σχεδίου τοΰ χωρίου Κελλάκι. 

Ή έκτασις γής τής εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εξ ενός 
προσταθίου και 2,850 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνυεται δια 
κίτρινου χρώματος έπι τοΰ σχετικού σχεδίου τοΰ υπογεγραμμένου ύπό 
τοΰ Διευθυντού Τμήματος Δημοσίων "Εργων ήμεοομηνίας 22ας Μαρτίου 
1971. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό 
παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τφ Γραφείφ τοΰ Έπαρχου Λεμεσοΰ. 

Έγένετο τη 5η 'Απριλίου 1971. 

(Υ.Σ.Ε. 6 7 / 6 3 / A / V . ) 

'Αριθμός 253 

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

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει τοΰ άρθρου 4. 

Δεδομένου δτι ή έν τφ παρατιθε^ιένω Πίνακι περιγραφόμενη ακίνητος 
ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») είναι άναγ


