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141/2/1 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου L. 19 τεμά
χια'ύπ' άρ. 93/1 (μέρος), 82/1 (μέρος), 145/2/1 (μέρος), 44/2 (μέρος), 

. 4 4 / 1 / 2 (μέρος), 19 (μέρος), του Κυβερνητικού ^ωρομετρικου Σχεδίου 
L.20, τεμάχια ύπ αριθμούς 493 /1 /1 (μέρος), 479/1 (μέρος), 371/2 
(μέρος), 370/1 (μέρος), 355/2 (μέρος), 355/3 (μέρος), 350/5 
(μέρος), 348 (μέρος), 347/2 (μέρος), 347/1 (μέρος), 344/1 (μέρος), 
329 (μέρος), 275 (μέρος), 274 (μέρος), 273/5 (μέρος), 273/4 
(μέρος), 262 (μέρος), 193 (μέρος), 192/1 (μέρος), 192/2 (μέρος), 
192/3 (μέρος), 191 (μέρος), 190 (μέρος), τοΰ Κυβερνητικού Χωρο
μετρικοΰ Σχεδίου L. 12 τεμάχια ύπ' αριθμούς 10 (μέρος), 19 (μέρος), 
18 (μέρος), 17 (μέρος), 16 (μέρος), 14 (μέρος), 30 '(μέρος); 29 
(μέρος), 68/1 (μέρος), Θ8 (μέρος), 69 (μέρος), 70 (μέρος), 40 
(μέρος), 37 (μέρος), 36 (μέρος), 61 (μέρος), 65 (μέρος), 62 (μέρος), 
63 (μέρος), 64 (μέρος), 59 (μέρος), 135. (μέρος), 50 (μέρος), 51 
(μέρος), 52 (μέρος), 53^ (μέρος), 57 (μέρος), 58 (μέρος), 7 2 / Τ 
(μέρος), τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικοΰ Σχεδίου L.13 τεμάχια ύπ' 
αριθμούς 318/5 (μέρος), 319. (μέρος), 318/2 (μέρος), 318/3 (μέρος), 
318/1 (μέρος), 294 (μέρος), 320/2 (μέρος), 321 (μέρος), 322/1 
(μέρος), 261/2 (μέρος), 322/2 (μέρος), 323 (μέρος), 291 (μέρος), 
334.3 (μέρος), 264/1 (μέρος), 264/2 (μέρος), 265 (μέρος), 263 
(μέρος), 193 (μέρος), 194 (μέρος), 191 (μέρος), 172 (μέρος), 
174/2/2 (μέρος), 174 (μέρος), 177 (μέρος), 174/2/1 (μέρος), 176 
(μέρος), 176/1 (μέρος), 175 (μέρος), 180/1 (μέρος), 183/1 (μέρος), 
183/2 (μέρος), 106 (μέρος), 107/1 (μέρος), 335 (μέρος), τοΰ Κυβερ, 
νητικοΰ Χωρομετρικοΰ Σχεδίου L.5 τεμάχια ύπ' αριθμούς 126 (μέρος), 
125 (μέρος), 127 (μέρος), 18 (μέρος), 20 (μέρος), 14/1 (μέρος), 
13 (μέρος), 12/1 (μέρος), 12/2 (μέρος), 24 (μέρος), 78/2 (μέρος), 
25/2 (μέρος), 78/3 (μέρος), 31/1 (μέρος), 31/2 (μέρος), 32/1 
(μέρος), 32/2 (μέρος), 33. (μέρος), 34 (μέρος), 37/1 (μέρος), 37/2 
(μέρος), 37/3 (μέρος), 39/3 (μέρος), 39/2 (μέρος), 39/1 (μέρος), 
49/3 (μέρος), 50 (μέρος), 49/4 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομε
τρικοΰ Σχεδίου L.6 τεμάχια ύπ' αριθμούς 221/2 (μέρος), 221/1 
(μέρος), 225 (μέρος), 226 (μέρος), 226/1 (μέρος); 226/2 (μέρος), 
τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XL.62 τεμάχια ύπ' αριθμούς 
106.1 (μέρος), 87/1 (μέρος), 87/2 (μέρος), 87/3 (μέρος),87/4 
(μέρος), 87/5 (μέρος), 90/1 (μέρος), 90/2 (μέρος), 91/3 (μέρος), 
91/2 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XL.63 τεμάχιον 
ύπ' αριθμόν 1 (μέρος) τοΰ Συμπλέγματος «Μ» τεμάχια ύπ' αριθμούς 
200 (μέρος); 201 (μέρος), τού Συμπλέγματος «L» τεμάχια ύπ' αριθ
μούς 910 (μέρος), και 68 (μέρος) τοΰ Συμπλέγματος «Μ». 

Ή έκτασις γης της εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εξ 25 
σκαλών, ενός προσταθίου και 1400 τετραγωνικών ποδών περίπου και 
δεικνύετάι δι' ερυθρού χρώματος έπΐ τοΰ σχετικοΰ σχεδίου τοΰ ύπογε-
γμςχμμ&νυυ υ ι ι υ ιυυ ι^ιινΑμχυυ /χυ.μνυικ.υν, ΐ|με.μυμΐ|νκ_ι.^ -JIIS> 'νκαμιιυυ ι y~i ι . 

Άντίγραφόν τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό 
παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τφ Γραφείω τοΰ Έπαρχου 
Λάρνακος. 

Έγένετο τη 22α 'Απριλίου 1971. 
(Υ.Ε. 1377/59/5.) 

'Αριθμός .303 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) ..' 

Διάταγμα έττιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4 

Δεδομένου δτι ή έν τώ παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη άκί-
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νητος ιδιοκτησία (εν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») 
είναι'αναγκαία"· δια τους .ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι δι' άρχαιολογικάς άνασκαφάς ή τήν συντήρησ.ιν ή. άξιοποίησιν 
αρχαίων.μνημείων και αρχαιοτήτων ή την άνάπτυξιν τών πέριξ κει
μένων/χωρών ή έπίταξις ταύτης επιβάλλεται δια τους ακολούθους 
λόγους, ήτοι δια την διεν'έργειαν.αρχαιολογικών ανασκαφών και 
τήν, συντήρησιν αρχαιοτήτωνεις Κουκλιά Πάφου. 

\ Δια ταύτα, ό : 'Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλισν δυνάμει 
του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις 
των οποίων ανετέθη ύπό του Ύπουργικοΰ! Συμβουλίου εις αυτόν,, δια . 
του παρόντος;διακηρύττει δτι ή 'ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία διά τους 
ως άνω σκοπούς και διατάττει. τήν έπίταξίν αυτής ύπό τής Δημο
κρατίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς διά περίοδον ενός έτους: από 
της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του. παρόντος διατάγματος εν 
τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

ΠΙΝΑΞ 

Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω' Κουκλιά.τής Επαρ
χίας Πάφου ύπό τεμάχιο ν και εν σχέσει προς το. τεμάχιον ,ύπ' αριθ. 
89/3 "(όλον) του Κυβερνητικού Χωρόμετρικου" Σχεδίου L1/48. 

Ή έκτασις γής τής εν. λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
δύο:, πρρσταθίων 'και 600. τετραγωνικών ποδών περίπου κάϊ δεικνύε
ται δι' έρϋθροΰ χρώματος έ.πί τόυ σχετικού σχεδίου του υπογεγραμ
μένου ύπό του Διευθυντού Τμήματος 'Αρχαιοτήτων ημερομηνίας 
22άς Μαρτίου 1971. . . · 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθέώρησιν ύπό 
παντόςΓ ενδιαφερομένου : προσώπου' εν τω Γραφείω του Έπαρχου; 
Πάφου. "■·■'-_'^~- ■'-

""''·'' ' " Έγένετο τή 27η. 'Απριλίου 1971. 
'/."■■ '..,, ■'■· ■ ' ! ■ ' ' ■ ·< Λ 1 ■'.· ''■· :'(Υ·Σ\·Ε. 152/66/2.)<, , 

'Αριθμός 304 
'] : ,  Ό ΠΕΡΙ ΕΠ1ΤΑΞΕΩ Σ 1ΔΙΟΚΤΗ Σ Ι ΑΣ ΝΟΜΟ Σ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιταξέώς δυνάμει τοΰ άρθρου 4. 

Δεδομένου δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πινάκι περιγραφόμενη ακί
νητος ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής άναφερομένηι ώς «ή ΐδιοκτήιάία,»)
εΐναι αναγκαία.διά. τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας,, 
ήτοι δια Τήν προαγωγή ν και άνάπτυξιν τής, βιομηχανίας, ή οιονδή
ποτε τών ρήθέντών σκοπών,, ή δε έπΐταξις ταύτης επιβάλλεται διά 
τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά τήν ϊδρυσιν Βιομηχανικής Περι
οχής, τήν ένοικΊασιν τής έν λόγω περιοχής ή μέρους αυτής εις τεμά-


