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δια τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους εν τφ δια-
τάγματι ύπ ' αρ. 507 διά περίοδον ενός έτους άπό της ημερομηνίας της 
δημοσιεύσεως τοΰ διατάγματος υπ5 άρ. 507· 

Καί επειδή διά διαταγμάτων δημοσιευθέντων ώς διοικητικών πράξεων 
υπ ' αριθμούς 384, 391 και 391 εν τ φ Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου 
εφημερίδος της Δημοκρατίας της 7ης Ιουνίου 1968, 23ης Μαΐου 1969 
καί 22ας Μαΐου 1970 αντιστοίχως, ή εν λόγω περίοδος έπιτάξεως 
παρετάθη μέχρι της 22ας Ιουνίου 1971· 

Καί επειδή ή είρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω πε-
ρίοδον ενός έτους : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών καί "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει της 
επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτάξεως 
Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη υπό τοΰ Ύπουργι
κοΰ Συμβουλίου είς αυτόν, διά τοΰ παρόντος παρατείνει την περίοδον 
έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι μέχρι της 22ας 
Ιουνίου 1972. 

Έγένετο τη 7 η Μαΐου 1971. 

(Υ.Σ.Ε. 24 /65 /Α / Ι . ) 
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Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔ ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει τοΰ άρθρου 4. 

Δεδομένου ότι ή εν τφ παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακίνητος 
ιδιοκτησία (εν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») είναι αναγ
καία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι διά την 
δημιουργίαν καί άνάπτυξιν οδών έν τη Δημοκρατία ή οιονδήποτε τών 
ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται διά τους ακολού
θους λόγους, ήτοι διά την βελτίωσιν, εύθυγράμμισιν καί άσφαλτόστρω
σιν τής όδοΰ Πάφου—Πόλεως (Μ. Δ. 7 9 — 8 0 ) . 

Διά ταΰτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών καί "Εργων ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τοΰ 
άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών 
οποίων ανετέθη ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν, διά τοΰ 
παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τους ώς άνω 
σκοπούς καί οιατάττει την έπίταξιν αυτής ύπό τής Δημοκρατίας διά 
τους ώς εϊρηται σκοπούς διά περίοδον ενός έτους άπό τής ήμερομηίνας 
τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος διατάγματος έν τή έπισήμω έφημερίδι 
τής Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τφ χωρίω Γιόλου τής Ε π α ρ χ ί α ς 

Πάφου ύπό τεμάχια καί έν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' άρ. 645 (μέρος), 
644 (μέρος), 648 (μέρος), 643 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικού Χωρομε
τρικου Σχεδίου XXXV.60 καί τεμάχιον ύπ ' άρ. 465 (μέρος) τοΰ Κυ
βερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XXXV.52. 
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Ή εκτασις γης της εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ μιας 
σκάλας τριών προσταθίων και 2800 τετραγωνικών ποδών περιττού και 
δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του υπο
γεγραμμένου ύπό τοΰ Διευθυντού Τμήματος Δημοσίων "Εργων ημερο
μηνίας 10ης 'Απριλίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό 
παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου Πάφου. 

Έγένετο τή 30ή 'Απριλίου 1971. 

(Υ.Σ.Ε. 3 9 9 / 5 9 / A / V I I I . ) 
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Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔ ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει τοΰ άρθρου 4. 

Δεδομένου δτι ή εν τώ παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακίνητος 
ιδιοκτησία (εν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») είναι αναγ
καία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι τήν προ
μήθειαν ή/και διατήρησιν ή/και άνάπτυξιν προμηθειών και υπηρεσιών 
αϊτινες είναι άναγκαΐαι εϊς τήν ζωήν και προάγουσι τήν εύημερίαν ή τήν 
άναψυχήν τοΰ κοινοΰ ή οιονδήποτε τών ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις 
ταύτης επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια σκοπούς σχε
τιζομένους με τήν άνέγερσιν ηλεκτρικού υποσταθμού ή/καί τήν έπέ
κτασιν υπάρχοντος τοιούτου ύπό τής 'Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου διά 
τον μετασχηματισμόν, προμήθειαν και διανομήν ηλεκτρικού ρεύματος 
προς χρήσιν δι' οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς σκοπούς. 

Διά ταύτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς χο
ρηγουμένας είς αυτό δυνάμει τοΰ άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτάξεως Ιδ ιοκτη
σίας Νόμου, διά τοΰ παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία είναι αναγ
καία διά τους ώς άνω σκοπούς και διατάττει τήν έπίταξιν αυτής ύπό 
τής Δημοκρατίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς διά περίοδον δώδεκα 
μηνών από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος διατάγμα
τος εν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 

Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τή Ενορία ' 'Αγιος Γεώργιος τοΰ 
yΛρίηιι ΜΛρ^ου τής Ε π α ρ χ ί α ς Λευκο^οίυΐΛ, ύιιό τεμάχιον και εν σχέσει 
προς το τεμάχιον υπ' άρ. 43 (μέρος) τοΰ Συμπλέγματος «Α». 

Ή έκτασις γής τής εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εξ 616 
τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται δι' έρυθροΰ χρώματος επί 
τοΰ σχετικοΰ σχεδίου τοΰ υπογεγραμμένου ύπό τοΰ Γενικοΰ Διευθυντοΰ 
τοΰ Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας ημερομηνίας 15ης 'Απρι
λίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό 
παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τφ Γραφεί ω τοΰ Έπαρχου Λευκω
σίας/Κυρήνειας εν Αευκωσία. 

Έγένετο τή 6η Μαΐου 1971. 

(Υ.Ε. & Β. 1066/Χ.) 


