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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' 
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Και επειδή ή είρημένη ακίνητος ιδιοκτησία εΐναι εισέτι αναγκαία 
δια τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας δια περαιτέρω 
περίοδον δώδεκα μηνών : 

Δια ταύτα, ό Υπουργός Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιο^ δυνάμει της επιφυ
λάξεως (β) τουι εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 4 τοΟ περί Έπιτάξεως 
'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό τοΰ 
Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, διά τοΰ παρόντος παρατείνει 
τήν εν τω διατάγματι άναφερομένην περίοδον διά περαιτέρω περίο
δον δώδεκα μηνών. 

Έγένετο τη 7η 'Απριλίου 1971 
(Υ. Ε. 107/60/3.) 

'Αριθμός 282 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα παρατάσεως περιόδου διατάγματος 
έπιτάξεως δυνάμει τοΰ1 άρθρου 4 (3) 

' Επειδή διά Διατάγματος Έπιτάξεως δημοσιευθέντος ως Διοικη
τικής Πράξεως υπ' αρ. 477 εν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου 
εφημερίδος τής Δημοκρατίας της 20ής 'Ιουνίου 1969 (έ ν τοις εφε
ξής αναφερομένου ώς «το Διάταγμα ύπ' αρ. 477»), ή ακίνητος ιδιο
κτησία ή περιγραφόμενη έν τω Πινάκι τοΰ Διατάγματος ύπ' αρ. 477 
έχει έπιταχθή διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερο
μένους έν τω Διατάγματι ύπ' άρ. 477 διά περίοδον ενός έτους από 
τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως τοΰ Διατάγματος ύπ' άρ. 477* 

Και επειδή διά Διατάγματος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πρά
ξεως ύπ' αριθμόν 335 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφη
μερίδος τής Δημοκρατίας τής 23ης 'Απριλίου 1970, ή έν λόγω πε
ρίοδος έπιτάξεως παρετάθη μέχρι τής 20ής 'Ιουνίου 1971· 

Και επειδή ή ε'ιρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Διά ταΰτα, ό 'Υπουργός 'Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τής επιφυ
λάξεως (β) τοΰ εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτάξεως 
'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών όποιων ανετέθη ύπό τοΰ Υπουρ
γικού Συμβουλίου ε'ις αυτόν, διά τοΰ παρόντος παρατείνει τήν πε
ρίοδον έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι μέχρι 
τής 20ής 'Ιουνίου 1972. 

Έγένετο τή 20ή 'Απριλίου 1971 
(Υ. Ε. 1278/59/D/4.) 

'Αριθμός 283 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

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

Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως ύπ' άρ. 347 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου έφη


