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'Αριθμός 329 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙ ΤΑΞΕΩΣ ΙΔ ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα Έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4. 

Δεδομένου δτι ή εν τφ παρατιθεμένω Πινάκι περιγραφόμενη ακίνητος 
ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») είναι αναγ
καία δια τον άκόλουθον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια την δημιουρ
γίαν δημοσίων οδών εντός της Δημοκρατίας και ή έπίταξις αυτής επι
βάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια σκοπούς διευρύνσεως 
όδοΰ εντός του χωρίου Κελοκεδάρων τής Ε π α ρ χ ί α ς Πάφου. 

Δια ταΰτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
χορηγούμένας είς αυτό δυνάμει του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 
'Ιδιοκτησίας Νόμου δια του παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία 
εΐναι αναγκαία δια τον ώς άνω σκοπόν και διατάττει την έπίταξιν αυτής 
ύπό τής Δημοκρατίας διά τον ώς εϊρηται σκοπόν δια περίοδον ενός 
έτους άπό τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγμα
τος έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

Π I N Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τφ χωρίω Κελοκέδαρα τής 'Επαρ

χίας Πάφου υπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ ' άρ. 1 1 5 / 1 / 2 
(μέρος), 117 (μέρος) καΐ 119 (μέρος) τού Χωριτικοΰ Σχεδίου του 
χωρίου Κελοκεδάρων. 

Ή έκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 1200 
τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος έπι 
του σχετικού σχεδίου τού υπογεγραμμένου υπό τού Έπαρχου Πάφου 
ημερομηνίας 5ης Φεβρουαρίου 1971. 

Άντίγραφον τού είρημένου σχεδίου διατίθεται προς επιθεώρηση/ ύπό 
παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τώ Γραφείω τού Έπαρχου Πάφου. 

Έγένετο τή 29η 'Απριλίου 1971. 
(Υ.Ε. 1278/59/Ε/10.) 

'Αριθμός 330 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔ ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

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

Επε ιδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως ύπ' άρ. 517 έν τφ Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημε
ρίδος τής Δημοκρατίας τής 27ης 'Ιουνίου 1969 (έν τοΤς εφεξής αναφε
ρομένου ώς «το διάταγμα ύπ ' άρ. 517») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή περι
γραφόμενη έν τώ Πίνακι τού διατάγματος ύπ' άρ. 517 έχει έπιταχθή 
διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τφ δια
τάγματι ύπ' άρ. 517 διά περίοδον ενός έτους άπό τής ημερομηνίας τής 
δημοσιεύσεως του διατάγματος ύπ ' άρ. 517

Καί επειδή διά διατάγματος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πράξεως 
ύπ' άρ. 405 έν τζ> Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής 
Δημοκρατίας τής 29ης Μαΐου 1970 ή έν λόγω περίοδος έπιτάξεως παρε
τάθη μέχρι τής 26ης 'Ιουνίου 1971· 

Καί επειδή ή είρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία διά 


