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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 άκίνη-ο~ 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
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καία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια την 
προμήθειαν, συντήρησιν και άνάπτυξιν των προμηθειών, αϊτ ινες εΐναι 
άναγκαϊα ι διά την ζωήν ή προάγουσι την εύημερίαν τοΟ κοινοΰ, την συν

τήρησιν και διανομήν ύδατος διά την δημοσίαν ώφέλειαν ή οιονδήποτε 
των ρηθέντων σκοπών ή δε έπίταξ ις αυτής επιβάλλεται διά τους ακο

λούθους λόγους, ήτοι διά σκοπούς σχετιζομένους με την κατασκευήν 
τοΰ Ύδατοφράκτου Λευκάρων. 

Δ ι ά ταύτα ό Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγούμενα; εις το Ύπουργικόν Συμβούλισν δυνάμει του 
άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως Ι δ ι οκ τησ ίας Νόμου ή ένάσκησις τών 
οποίων ανετέθη ύπό τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν, διά τοΰ 
παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδ ιοκτησία είναι αναγκαία διά τους ως άνω 
σκοπούς και δ ιατάτ τε ι τήν έπίταξιν αυτής υπάτης Δημοκρατ ίας διά τους 
ώς εϊρηται σκοπούς διά περίοδον 12 μηνών από τής ημερομηνίας της 
δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος διατάγματος εν τή έπισήμω έφημερίδι τής 
Δημοκροττίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 

Ή ιδιωτική ακίνητος ιδ ιοκτησία εν τφ χωρίφ Πάνω Λεύκαρα της 
Επαρχ ίας Λάρνακος υπό τεμάχ ια και εν σχέσει προς τ ά τ εμάχ ια υπ' 
αριθμούς 58 (μέρος) , 57 (μέρος) , 56 (μέρος), 55 (όλον), 49 (μέρος) , 
50 (όλον), 51 (δλον), 53 (μέρος) , 52 (μέρος), 95 (μέρος) , 98 (μέρος), 
102 (μέρος), 92 (μέρος) , 9 0 / 2 (μέρος), 150 (μέρος) , 149 (μέρος) , 
211 (μέρος), 147 (μέρος) , 148 (μέρος), 140 (μέρος) , 141 (μέρος), 
101 (μέρος), 99 (δλον) , 107 (δλον), 110 (δλον), 109 (δλον) , 111 
(όλον), 45 (δλον), 47 (μέρος) , 44 (δλον), 4 2 / 1 (μέρος) , 43 (μέρος) , 
4 2 / 2 (δλον), 41 (δλον), 40 (δλον), 39 (μέρος), 28 (μέρος) , 37 
(μέρος), 33 (μέρος) , 34 (μέρος) , 35 (μέρος), 36 (μέρος) , 116 
(μέρος), 114 (δλον), 1 1 7 / 2 (μέρος), 117/1 (μέρος) , 1 2 Γ ( δ λ ο ν ) , 
120 (δλον), 122 (δλον), 123 (όλον), 118 (μέρος), 125 (δλον), 104 
(μέρος), 144 (μέρος) , 133 (μέρος), 112 (δλον), 132 (δλον) , 128 
(μέρος), 127 (μέρος) , 126 (δλον), 225 (μέρος) , 27 (δλον), 226 
(μέρος), 227 (μέρος) , τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου 
X L I X . 3 , τ εμάχ ια ύπ' αριθμούς 73 (μέρος), 72 (μέρος) , 70 (μέρος) , 
71 (μέρος), 69 (μέρος) , 74 (μέρος), 76 (μέρος) , τοΰ Κυβερνητικού 
Χωρομετρικοΰ Σχεδίου X L I X . 1 1 τεμάχια ύπ' αριθμούς 14 (μέρος) , 
1 (μέρος) , 2 (μέρος) , 13 (μέρος) , 4 / 1 (δλον), 4 / 2 (δλον), 5 (μέρος) 
τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου X L Ι Χ. 12, τ εμάχ ια υπ' αριθ. 
4 1 2 / 2 (μέρος), 4 1 2 / 1 (δλον), 414 (μέρος), 415 (δλον), 418 (δλον), 
424 (δλον), 425 (μέρος) , 423 (δλον), 419 (δλον), 422 (δλον), 420 
(όλον), 421 (δλον), 428 (δλον), 429 (μέρος), 396 (δλον), 395 (δλον), 
398 (δλον), 212 (μέρος) , 406 (μέρος), 407 (μέρος) , 4 0 9 / 1 (δλον), 
4 0 9 / 2 (δλον), 4 0 9 / 3 (δλον), 416 (δλον), 400 (δλον), 404 (δλον), 
403 (δλον), 405 (δλον) , 402 (δλον), 225 (δλον), ' 401 (δλον), 227 
(δλον), 224 (δλον), 219 (δλον), 220 (δλον), 218 (δλον), 170 (δλον), 
233 (δλον), 169 (δλον), 235 (δλον), 234 (δλον), 232 (δλον) , 231 
(δλον), 230 (δλον), 168 (δλον), 167/1 (μέρος), 1 6 7 / 2 (δλον), 159 
(δλον), 160 (δλον), 155 (δλον), 156 (δλον), 157 (όλον), 171 (δλον), 
151 (όλον), 152 (δλον) . 153 (δλον), 154 (δλον), 236 (μέρος) , 390 
(μέρος), 391 (μέρος) , 392 (μέρος), 3 8 8 / 1 (μέρος) , 432 (μέρος) , 
4 3 6 / 3 (μέρος) , 438 (μέρος) , 437 (μέρος), 4 3 6 / 2 (δλον), 4 3 9 / 1 
(μέρος), 3 8 8 / 2 (μέρος) , 434 (μέρος), τοΰ Κυβερν. Χωρομ. Σχεδίου 
X L I X . 4 τεμάχ ια ύπ' άοιθυούς 500 (δλον), 501 (δλον), 492 (δλον), 
493 (δλον), 494 ( δ λ ο ν ) / 4 9 5 (μέρος), 499 (δλον), 498 (δλον), 514 
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(δλον), 515 (δλον), 516 (δλον), 520/1 (δλον); 520/2 (δλον), 518 
(όλον), 517 (όλον), 479 (δλον), 497 (δλον), 496 (μέρος), 750 (δλον), 
751 (δλον), 752 (δλον), 753 (δλον), 754 (δλον), 755 (δλον), 757/1 
(δλον), 757 (δλον), 757/2 (δλον), 756 (δλον), 768 (δλον), 784 (δλον), 
783 (δλον), 772 (δλον), 771 (δλον), 198 (δλον), 199 (δλον), 198/1 
(δλον), 200 (όλον), 201 (δλον), 202 (δλον), 207 (δλον), 210 (δλον), 
21 1 (δλον), τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XL Ι Χ. 12 τεμάχια 
ύπ' αριθμούς 27 (δλον), 28 (όλον), 29 (δλον), 24 (δλον), 26 (όλον), 
25 (όλον), 21 (δλον), 19 (δλον) και 20 (δλον) του Κυβερνητικού Χω
ρομετρικοΰ Σχεδίου XLIX.20. 

Ή έκτασις γης τ η ; εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εξ 609 
σκαλών περίπου και δεικνύεται δι' ερυθροί) χρώματος επί τοΰ σχετικού 
σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμήμοττος 'Ανα
πτύξεως Υδάτων ημερομηνίας 10ης Δεκεμβρίου 1970. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν υπό 
παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τόο Γραψείφ τοΰ Έπαρχου Λάρνακος> 

Έγένετο τη 6η 'Απριλίου 1971. 

(Υ.Γ.Φ.Π. 237/69/C.) 

'Αριθμός 254 

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει τοΰ άρθρου 4. 

Δεδομένου δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί
νητος ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι διά την δημιουργίαν ή άνάπτυξιν οδών έν τη Δημοκρατία ή 
οιονδήποτε των ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται 
διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά την βελτίωσιν, εύθυγράμμισιν 
και άσφαλτόστρωσιν της όδοΰ Παρεκκλησιάς— Κελλακίου— Έφταγώ
νιας (Τμήμα V) : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγούμενος ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
του άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτάξεως ' Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένήττνη^.ς 
τών οποίον ήτνςτέΟη £—^ τ ο~ 'Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν, 
διά τοΰ παρόντος διακηρύττει δτι ή 'ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά 
τους ώς άνω σκοπούς και διατάττει την έπίταξιν αυτής ύπό της Δη
μοκροττίας διά τους ώς ε'ίρηται σκοπούς διά περίοδον ενός έτους από 
της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος διατάγματος έν 
τή έπισημω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 

Ή Ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία έν τω χωρίω Κελλάκι τής 'Επαρ
χίας Λεμεσού ύπό τεμάχιον και έν σχέσει προς το τεμάχιον ύπ' αρ. 
321/1 (μέρος), τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XLVI I I .55. 


