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την εύημερίαν ή την αναψυχή ν τοΰ κοινού ή οιονδήποτε των ρηθέντων 
σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται δια τους ακολούθους 
λόγους, ήτοι δια σκοπούς σχετιζομένους με τήν άνέγερσιν ηλεκτρικού 
υποσταθμού ή/καί τήν έπέκτασιν υπάρχοντος τοιούτου υπό της 'Αρχής 
Ηλεκτρισμού Κύπρου δια τον μετασχηματισμόν, προμήθειαν και 
διανομήν ηλεκτρικού ρεύματος προς χρήσιν δι' οικιακούς, εμπορικούς 
και βιομηχανικούς σκοπούς. 

Δια ταύτα, το Ύπουργικον Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας εις 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 πε-
ρίοδον δώδεκα μηνών από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του 
παρόντος διατάγματος εν τή έπισήμω εφημέριοι τής Δημοκρατίας. 

ΠΙΝΑΞ 

Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τή 'Ενορία "Αγιος Γεώργιος 
τοΰ χωρίου Μόρφου τής 'Επαρχίας Λευκωσίας ύπό τεμάχιον καΐ εν 
σχέσει προς το τεμάχιον υπ' αριθμόν 43 (μέρος) τοΰ Συμπλέ
γματος «Α», 

Ή έκτασις γής τής εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εξ 616 
τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται οι' ερυθρού χρώματος 
επί τοΰ σχετικού σχεδίου τοΰ υπογεγραμμένου ύπό τοΰ Γενικού Διευ
θυντού τοΰ Υπουργείου 'Εμπορίου και Βιομηχανίας, ημερομηνίας 
15ης 'Απριλίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου 
Λευκωσίας/Κυρηνείας, εν Λευκωσία. 

Έγένετο τή 28η 'Ιουνίου 1971 
(Υ.Ε. & Β. 1066/Χ.) 

'Αριθμός 482 

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔ ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

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

Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως υπ' αρ. 595 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημε
ρίδος τής Δημοκρατίας τής 17ης 'Ιουλίου 1970 (έν τοις εφεξής αναφε
ρομένου ώς «το διάταγμα») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή περιγραφόμενη έν 
τω Πίνακι του Διατάγματος έπετάχθη διά τους σκοπούς δημοσίας ωφε
λείας τους αναφερομένους έν τω διατάγματι διά περίοδον 12 μηνών 
από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως τοΰ Διατάγματος· 

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

Διά ταΰτα, ό Υπουργός Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις το Ύπουργικον Συμβούλιον δυνάμει τής επιφυλάξεως 
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(β) του εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 4 τοΰ ττερϊ Έτπτάξεως Ιδιοκτησίας 
Νόμου, ή ένάσκησις των οποίων ανετέθη υπό τοΰ Υπουργικού Συμ
βουλίου εις αυτόν, δια τοΰ παρόντος παρατείνει την εν τφ Διατάγματι 
άναφερομένην περίοδον δια περαιτέρω περίοδον 12 μηνών, ήτοι μέχρι 
της 16ης 'Ιουλίου 1972. 

Έγένετο τη 2α Ιουνίου 1971. 
(Υ.Ε. 341/59/2.) 

'Αριθμός 483 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔ ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

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

Ε π ε ι δ ή δια διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ως διοικητικής 
πράξεως υπ' αρ. 596 εν τφ Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφη
μερίδος της Δημοκρατίας της 18ης Ιουλίου 1969 (εν τοΐς εφεξής ανα
φερομένου ως «το διάταγμα υπ' άρ. 596») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή περι
γραφόμενη εν τφ Πίνακι τοΰ διατάγματος υπ ' άρ. 596 έπετάχθη δια 
τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους εν τφ διατάγματι 
ύπ ' άρ. 596 διά περίοδον ενός έτους από τής ημερομηνίας της δημο
σιεύσεως τοΰ διατάγματος ύπ ' άρ. 596" 

Και επειδή διά διατάγματος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πράξεως 
ύπ ' άρ. 553 εν τφ Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής 
Δημοκρατίας τής 10ης 'Ιουλίου 1970 ή εν λόγω περίοδος έπιτάξεως 
παρετάθη μέχρι τής 17ης Ιουλίου 197 Τ 

Και επειδή ή είρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία διά 
τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω περίο
δον ενός έτους : 

, Διά ταΰτα, ό Υπουργός Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τής επιφυλάξεως 
(β) τοΰ εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας 
Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβου
λίου είς αυτόν, διά τοΰ παρόντος παρατείνει τήν περίοδον έπιτάξεως 
διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι μέχρι τής 17ης 'Ιουλίου 1972. 

Έγένετο τή 28η 'Ιουνίου 1971. 
(Υ.Ε. 53/1966.) 

'Αριθμός 484 
Ο ΠΕΡΙ Ε Π Ι Τ Α Ξ Ε Ω Σ Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Δ ι ά τ α γ μ α παρατάσεως περιόδου δ ιατάγματος έπιτάξεως 
δυνάμει του άρθρου 4 (3) 

'Επειδή διά δ ιατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως ύπ' αριθμόν 552 εν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου 
εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 10ης ' Ιουλίου 1970 (εν τοΐς εφεξής 
αναφερομένου ώς «το δ ιάταγμα») ή ακίνητος 'ιδιοκτησία ή περιγρα
φόμενη εν τω Πίνακι του δ ιατάγματος έ'χει έπιταχθή διά τους σκοπούς 
δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους εν τω δ ιατάγματ ι διά πε


