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Και επειδή ουδεμία ενστασις υπεβλήθη κατά της σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας' 

Και επειδή, λαμβανομένων ύπ' δψιν άπασών εν γένει τών περι
στάσεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος 'ιδιοκτησία άπαλλο
τριωθη δια τους έν τη ε'ιρημένη γνωστοποιήσει εκτιθεμένους σκο
πούς ή οιονδήποτε τών τοιούτων σκοπών : 

Δια ταύτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας είς αυτό, δυνάμει τού άρθρου 6 του περί 'Αναγ
καστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά του παρόντος διατάττει τήν 
άπαλλοτρίωσιν της ακινήτου ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών του. 
ρηθέντος Νόμου. 

Έ γ έ ν ε τ ο τή 27η Μαρτίου 1971 

'Αριθμός 279 
Ο ΠΕΡΙ Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η ! ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα ανακλήσεως δυνάμει του άρθρου 7. 

Επε ιδή διά της γνωστοποιήσεως ύπ' άρ. 123 δημοσιευθείσης έν τω 
Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας της 
26ης Φεβρουαρίου 1971 (έν τοΐς εφεξής αναφερομένης ώς ή «γνωστο
ποίησις άρ. 123»), το Σι/μβούλιον Βελτιώσεως 'Αγίου Σεργίου, Ά π α λ -
λοτριοΰσα Αρχή (έν τοΐς εφεξής αναφερομένης ώς «ή Άπαλλοτριοΰσα 
Αρχή») εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφήν και 
λεπτομέρειας της ακινήτου ιδιοκτησίας αναγκαίας διά τους έν αυτή 
καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας· 

Και επειδή ή Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή θεωρεί τήν έν τή γνωστοποιήσει 
άρ. 123 περιγραφομένην άκίνητον ίδιοκτησίαν ώς μη οΰσαν άναγκαίαν 
διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τή ώς 
εΐρηται γνωστοποιήσει άρ. 123 : 

Διά ταΰτα ή Άπαλλοτριοΰσα Αρχή ένασκοΰσα' τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας δυνάμει τοΰ άρθρου 7 τοΰ περί Αναγκαστικής Απαλλο
τριώσεως Νόμου διά τοΰ παρόντος ανακαλεί τήν γνωστοποίησιν άρ. 123. 

Έγένετο τή 24η Απριλίου 1971. 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ 
Α Π Ο Υ ΣΕΡΓΙΟΥ 

Άπαλλοτριοΰσα Αρχή. 
(Υ.Ε. 97/69/2. ) 

Αριθμός 280 

Ο Π Ε Ρ Ι Ε Π Ι Τ Α Ξ Ε Ω Σ Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Δ ι ά τ α γ μ α έπιτάξεως δυνάμει τοΰ άρθρου 4. 

Δεδομένου δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί
νητος ιδιοκτησία (έν τοΐς εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») 
εΐναι α ν α γ κ α ί α διά τον άκόλουθον σκοπόν δηιμοσίας ωφελείας, ήτοι 
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Ί·ιά την δημιουργίαν δημοσίων οδών εντός της Δημοκρατίας, ή δε 
£ πίταξις ταύτης επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια 
νήν διεύρυνσιν της όδου Κτήμα—Λάσα—Δρυνιά της 'Επαρχίας Πάφου. 

Δια ταύτα, ό Υπουργός Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του άρθρου' 
4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων 
ανετέθη υπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, διά του παρόν
τος διακηρύττει δτι ή ίδιοκτη.σία είναι αναγκαία διά τους ως άνω· 
σκοπούς κ α! διατάττει τη ν έπίταξιν αυτής ύπό της Δημοκρατίας διά 
τους ως εϊρηται σκοπούς διά περίοδον ενός έτους από της ημερομη
νίας της δη:μοσιεύσεως του παρόντος διοπάγματος έν τη έπισήμω 
έφημερίδι της Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τοΐς χωρίοις Δρύμου και Δρυ

νιά τής 'Επαρχίας Πάφου ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμά
χια ύπ' αρ. 10/1 (μέρος), 12 (μέρος) 28 (μέρος), 30 (μέρος), 31 
(μέρος), 93/2 (μέρος),, 95 (μέρος), 96 (μέρος), 97 (μέρος), 99 (μέ
ρος), 23/1 (μέρος), 103 (μέρος), 106/1 (μέρος), 107 (μέρος), 114/1 
(μέρος), 114/2 (μέρος), του Χωριτικου Σχεδίου του χωρίου Δρύμου, 
τεμάχια ύπ' άρ. 46 (μέρος), 45 (μέρος), του Κυβερνητικού Χωρομε
τρικοΰ Σχεδίου XXXV.63, τεμάχια ύπ' αρ. 34 (μέρος), 50 (μέρος), 
51 (μέρος), 33 (μέρος), 32 (μέρος), 22/1 (μέρος), 23 (μέρος), 18 
(μέρος) και 17 (μέρος), του Χωριτικοΰ Σχεδίου τοΰ χωρίου Δρυνιά. 

Ή έκτασίς γης τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
μιας σκάλας, ενός προσταθίου και 1,900 τετραγωνικών ποδών περίπου 
και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος έπί του σχετικού σχεδίου του 
υπογεγραμμένου ύπό του "Επαρχου Πάφου ημερομηνίας 23ης Φε
βρουαρίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό ποα/τός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου 
Πάφου. 

'Εγένετο τή 20ή 'Απριλίου 1971. 
(Υ.Ε. 1278/59/Ε/10.) 

'Αριθμός 281 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠίΤΛΖΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ iSuMU2. 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα παρατάσεως περιόδου διατάγματος 
έπιτάξεως δυνάμει τοΰ άρθρου 4 (3) 

Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ως διοικητικής 
πράξεως ύπ' άρ. 371 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημε
ρίδος τής Δημοκρατίας τής 15ης Μαΐου 1970 (έν τοις εφεξής ανα
φερομένου ώς «τό διάταγμα») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή περιγραφό
μενη έν τω Πινάκι τοΰ διατάγματος έπετάχθη διά τους σκοπούς δη
μοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τω διατάγματι διά περίο
δον δώδεκα μηνών άπό τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως τοΰ δια
τάγματος' 


