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'Αριθμός 30 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα παρατάσεως περιόδου διατάγματος έπιτάξεως 
δυνάμει τοΟ άρθρου 4 (3). 

Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ως διοικητικής 
πράξεως ύπ' αρ. 86/70 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφη
μερίδος τής Δημοκροπίας τής 30ης Ιανουαρίου 1970 (εν τοις εφεξής 
αναφερομένου ως «το διάταγμα») ή ακίνητος Ιδιοκτησία ή περιγρα
φόμενη έν τω Πίνακι του διατάγματος έχει έπιταχθή διά τους σκο>· 
πους δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τω διατάγματι διά 
περίοδον δώδεκα μηνών από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του 
διοπτάγματος υπ' άρ. 86' 

Και επειδή ή ε'ιρημένη ακίνητος ιδιοκτησία εΐναι είσέτι αναγκαία 
διά τους προειρη μένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον δώδεκα μηνών : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ένασκών 
τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυ
νάμει τής επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (3) τοΟ άρθρου 4 του περί 
Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό 
του Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει 
τήν έν τω διατάγματι άναφερομένην περίοδον έπιτάξεως διά περαι
τέρω περίοδον δώδεκα μηνών, ήτοι μέχρι τής 30ής 'Ιανουαρίου 1972. 

Έγένετο τη 8η 'Ιανουαρίου 1971. 
(Υ.Γ.Φ.Π. 71/65/2.) 

'Αριθμός 31 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει τοΰ! άρθρου 4 

Δεδομένου δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί
νητος ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ως «ή Ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία διά τόν άκόλουθον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι 
διά τήν δημιουργίαν και άνάπτυξιν οδών έν τή Δημοκρατία ή οιον
δήποτε τών ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται διά 
τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά τήν βελτίωσιν, εύθυγράμμισιν και 
ασφαλτόστρωσα/ τής.όδου Λάσσ,ς— Σίμου. 

Διά ταύτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
χόρηγουμένας ε'ις αυτό δυνάμει του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 
'Ιδιοκτησίας Νόμου, διά του παρόντος διακηρύττει δτι ή 'ιδιοκτησία 
είναι αναγκαία διά τους ώς άνω σκοπούς και διατάττει τήν έπίταξιν 
αυτής ύπό τής Δημοκρατίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς διά περίο
δον ενός έτους από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του παρόντος 
διατάγματος έν τή έπισημω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 
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ΠΙΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τοις χωρίοις Λάσα, Δρόμου και 

Σίμου της Επαρχίας Πάφου υπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τε
μάχια υπ' αριθμούς 587 (μέρος), 586 (μέρος), 564 (μέρος), 565 
(δλον), 566 (μέρος), 567 (μέρος), 583/1/2 (μέρος), 583/1/1 (μέ
ρος), 577 (μέρος), 576 (μέρος), 573 (μέρος), 575 (μέρος), 574 (μέ
ρος) τοΟ Κυβερνητικού Χωρομετρικοϋ Σχεδίου XXXV.54, τεμάχια 
ύπ' αριθμούς 345 (μέρος), 346 (μέρος), 540 (μέρος), 347 (μέρος), 
348 (μέρος), 350 (μέρος), 352 (μέρος), 353/1 (μέρος), 371/1/1 (μέ
ρος), 371/1/2 (μέρος), 374 (μέρος), 373 (μέρος), 167 (μέρος), 168 
(μέρος), 169 (μέρος), 170 (μέρος), 172 (μέρος), 174 (μέρος), 173 
(μέρος), 187/1 (μέρος), 187/2 (μέρος), 178 (μέρος), 186 (μέρος), 
185 (μέρος), 52 (μέρος), 53 (μέρος), 22/2 (μέρος), 54 (μέρος), 17 
(μέρος), 16 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικοϋ Σχεδίου 
XXXV.46, τεμάχια ύπ' αριθμούς 30 (μέρος), 33 (μέρος), 34 (μέρος), 
26 (μέρος), 67/4 (μέρος), 67/1 (μέρος), 67/3 (μέρος), 79 (μέρος), 
15 (μέρος), 80/1 (μέρος), 2/2 (μέρος), 2/1 (μέρος), 3 (μέρος) και 
1 (μέρος) του Χωριτικου Σχεδίου του χωρίου Σίμου. 

Ή έκτασις γης της έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
τεσσάρων σκαλών, ενός προσταθίου και 3,450 τετραγωνικών ποδών 
περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχε
δίου του υπογεγραμμένου ύπό του Έπαρχου Πάφου, ημερομηνίας 
15ης 'Απριλίου 1970. 

Άντίγραψον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Πάφου. 

Έγένετο τη 14η 'Ιανουαρίου 1971 
(Υ. Ε. 1278/59/Ε/9.) 

'Αριθμός 32 

Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 2 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 42 ΤΟΥ 1961, 20 ΤΟΥ 1963 

ΚΑ! 46 ΤΟΥ 1970) 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 7. 

Το Νομικόν Συμβούλιον, ασκούν τάς είς αυτό άνατιθεμένας εξου
σίας δυνάμει τοΟ άρθρου 7 του περί Δικηγόρων Νόμου (ώς τοΰτο 
εκτίθεται ε'ις το άρθρον 4 του Νόμου 42 του 1961) δια του παρόντος Κεφ. 2. 
κανονισμού καθορίζει διά το έτος 1971 το επί τη βάσει του είρημένου 42τοϋΐ96ΐ 
άρθρου καταβλητέον τέλος εις τριάκοντα λίρας. 46τ°οΐ97θ 

Έν Λευκωσία τή 11η 'Ιανουαρίου 1971. 

ΚΡΙΤΩΝ Γ. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ, 
Γενικός ΕΊσαγγελεύς της Δημοκρατίας, 

Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου. 


