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ρος), 220 (μέρος), 221 (μέρος) τοΟ Κυβερνητικού Χώρο μετρικού 
Σχεδίου XLIX.22, τεμάχια ύπ' αριθμούς 3 (μέρος), 23 (μέρος), 22 
(μέρος), 24/2 (μέρος), 24/1 (μέρος), 26 (μέρος), 27 (μέ
ρος), 28 (μέρος), 117. (μέρος), 103 (μέρος), 104 (μέρος), 112 (μέ
ρος), 109 (μέρος), 107 (μέρος), 108 (μέρος), 92 (μέρος), 94 (μέρος), 
91 (μέρος), 69 (μέρος), 61 (μέρος), 58 (μέρος), 260 (μέρος), 259 
(μέρος), 262 (μέρος), 263 (μέρος), 264 (μέρος), 266 (μέρος), 268 
(μέρος), 269 (μέρος), 328 (μέρος), 327 (μέρος), 326 (μέρος) του 
Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XLIX.30, τεμάχια ύπ' αριθμούς 
37 (μέρος), 38 (μέρος), 51 (μέρος), 52 (μέρος), 276/3 (μέρος), 277 
(μέρος), 283 (μέρος), 287 (μέρος), 290 (μέρος), 319/1 (μέρος), 
318 (μέρος), 297/2/2 (μέρος), 316 (μέρος), 315 (μέρος), 314 (μέ
ρος), 333 (μέρος), 335 (μέρος), 336 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρο
μετρικου Σχεδίου XLIX.38, τεμάχια υπ' αριθμούς 33 (μέρος), 34 
(μέρος), 36 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
XLIX.46, τεμάχια ύπ' αριθμούς 8/1 (μέρος), 8/2 (μέρος), 26 (μέ
ρος), 37 (μέρος), 38 (μέρος), 25 (μέρος), 49/1 (μέρος), 49/2 (μέ
ρος), 49/3 (μέρος), 51 (μέρος), 57 (μέρος), 58 (μέρος), 75/1/2 (μέ
ρος), 77 (μέρος), 89/1 (μέρος), 88 (μέρος), 84 (μέρος), 86/2/1 (μέ
ρος), 85/1 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικου* Σχεδίου 
XL Ι Χ.47, τεμάχιον ύπ' αριθμόν 5 (μέρος) του Κυβερνητικού; Χωρομε
τρικου Σχεδίου XLIX.55, τεμάχια ύπ' αριθμούς 122 (μέρος), 121 
(μέρος), 129/1 (μέρος), 128/1 (μέρος), 364 (μέρος), 360 (μέρος), 
359/2/1 (μέρος), 359/1/1 (μέρος), 361/1 (μέρος), 354/1 (μέρος), 
356 (μέρος), 350/1 (μέρος), 348 (μέρος), 340 (μέρος), 349 (μέρος), 
341 (μέρος), 342/1 (μέρος), 419/1/1 (μέρος), 419/2 (μέρος), 427/2 
(μέρος), 463/1 (μέρος), 462 (μέρος), 460/1 (μέρος), 459 (μέρος), 
534 (μέρος), 535 (μέρος), 536/4 (μέρος), 532/1 (μέρος), 463 (μέ
ρος), 532/2 (μέρος) τοΟ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
XLIX.54, τεμάχια ύπ' αριθμούς 20 (μέρος), 14 (μέρος) καί 13 (μέ
ρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XLIX.62. 

Ή έ'κτασις γης της έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εξ 
εκατόν ένδεκα σκαλών, ενός προσταθίου και 2,000 τετραγωνικών πο
δών περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος έπι του σχετικού 
σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό του Διευθυντού του Τμήματος 
'Αναπτύξεως Υδάτων, ημερομηνίας 5ης 'Ιουνίου 1971. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τώ Γραφείω του Έπαρχου 
Λάρνακος. 

Έγένετο τη 18η 'Ιουνίου 1971. 
(Υ.Γ. & Φ.Π. 237/69/C.) 

'Αριθμός 440 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει του: άρθρου 4 
Δεδομένου δτι ή έν τώ παρατιθεμένω ΓΚνακι περιγραφόμενη ακί

νητος ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ως «ή ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία δια τον άκόλουθον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι 
δια τήν δημιουργίαν, συντήρησιν και άνάπτυξιν δημοσίων οδών έν 
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τη Δημοκρατία ή δι' οιονδήποτε των ρηθέντων σκοπών, ή δε άπαλ-
λοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια 
σκοπούς σχετιζομένους με τήν βελτίωσιν της όδου Γλάδστωνος της 
πόλεως Πάφου. 

ΝΟν, δια τάυτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον ενασκούν τάς εξου
σίας τάς χορηγούμενος εις αυτό, δυνάμει του άρθρου 4 τοΰ περί 
Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, δια του παρόντος διακηρύττει δτι 
ή ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τους ως άνω σκοπούς και διατάττει 
τήν έπίταξιν αυτής όπό τής Δημοκρατίας, δια τους ώς εϊρηται σκο
πούς, δια περίοδον δώδεκα μηνών από τής ημερομηνίας τής δημο
σιεύσεως του παρόντος Διατάγματος έν τη έπισήμω έφημερίδι τής 
Δημοκρατίας. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τη πόλει Πάφω υπό τεμάχια 

και έν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' αρ. 1453/2/2 (μέρος), 1451 (αέ
ρος), 1434/2/2 (μέρος), 1395 (μέρος), 1396 (μέρος), 1397 (μέρος), 
1398 (μέρος), 1399/2 (μέρος), 1399/1 (μέρος), 1433/2/1 (μέρος), 
1433/3, 1433/1/2 και 1433/2/2 (μέρος), 1433/4 (μέρος), 1421/3 (μέ
ρος), 1421/1 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
LI.2.6.XII, τεμάχια ύπ' αριθμούς 1421 (μέρος), 1422 (μέρος), 1423 
(μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου L1.3.4.IX και τε
μάχιον ύπ' αριθμόν 1402 (μέρος) το0! Κυβερνητικού Χωρομετρικου 
Σχεδίου LI.2.6.XVI. 

Έγένετο τη 10η 'Ιουνίου 1971 
(Υ.Ε. 692/59/Ε.) 

'Αριθμός 441 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

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

Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητι
κής πράξεως ύπ' αρ. 509 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου 
εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 26ης Ιουνίου 1970 (έν τοΐς εφεξής 
αναφερομένου ώς «το διάταγμα») ή ακίνητος Ιδιοκτησία ή περιγρα
φόμενη έν τω Πίνακι του διατάγματος έπετάχθη διά τους σκοπούς 
δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τω διατάγματι διά πε
ρίοδον 12 μηνών από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του διατά
γματος' 

Και επειδή ή είρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, διά περαιτέρω 
περίοδον 12 μηνών : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τής επιφυ
λάξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως Ιδ ιο
κτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό του Ύπουρ
γικοΟ Συμβουλίου ε'ις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει τήν έν τω 
διατάγματι άναφερομένην περίοδον διά περαιτέρω περίοδον 12 μηνών. 

Έγένετο τη 13η 'Ιουνίου 1971 
(Υ.Ε. 1278/59/Ε/10.) 


