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'Αριθμός 553 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα ανακλήσεως δυνάμει του άρθρου .4 (3) 
Επειδή δια διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 

πράξεως ύπ' αρ. 767 εν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφη
μερίδος της Δημοκρατίας της 3ης 'Οκτωβρίου 1969 (εν τοις εφεξής 
αναφερομένου ώς «το διάταγμα υπ' άρ. 767») ή ακίνητος Ιδιοκτησία 
ή περιγραφόμενη εν τω Πίνακι τοΰ διατάγματος ύπ' άρ. 767 έχει 
έπιταχθή ύπό τής Κυπριακής Δημοκρατίας (εν τοις εφεξής αναφε
ρομένης ώς «ή Έπιτάσσουσα Αρχή») διά τους σκοπούς δημοσίας 
ωφελείας τους αναφερομένους ώς «ή Έπιτάσσουσα Αρχή») διά 
τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους εν τω διατά
γμοττι ύπ' άρ. 767 διά περίοδον ενός έτους άπό τής ημερομηνίας τής 
δημοσιεύσεως του διατάγματος ύπ' άρ. 767' 

Και επειδή διά διατάγματος παρατάσεως περιόδου διατάγματος 
έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πράξεως ύπ' άρ. 724 εν τω 
Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 
11ης Σεπτεμβρίου 1970, παρετάθη ή περίοδος έπιτάξεως μέχρι 2ας 
'Οκτωβρίου 1971' 

Και επειδή ή Έπιτάσσουσα 'Αρχή θεωρεί τήν εν τω Πίνακι τοΰ 
παρόντος διατάγματος περιγραφομένην άκίνητον ίδιοκτησίαν, ήτις 
αποτελεί μέρος τής έν τω διατάγματι ύπ' άρ. 767 περιγραφόμενης 
ακινήτου 'ιδιοκτησίας, ώς μή οδσαν άναγκαίαν διά τους σκοπούς 
δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τω ώς εϊρηται διατάγματι 
ύπ' άρ. 767 : 

Διά ταύτα,, ό Υπουργός Συγκοινωνιών καί "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Σ υμβούλιον δυνάμει 
τής επιφυλάξεως (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπι
τάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις των οποίων ανετέθη ύπό 
του Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, διά του παρόντος ανακαλεί 
το διάταγμα ύπ' άρ. 767 καθ' ην εκτασιν τούτο άφορα τήν έν τω 
Πίνακι του παρόντος διατάγματος περιγραφομένην άκίνητον Ίδιο
κτησίαν. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή 'ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία έν τοις χωρίοις Μοναγρούλλι καί 

Πεντάκωμο τής Επαρχίας Λεμεσού ύπό τεμάχια καί έν σχέσει προς 
τά τεμάχια ύπ' αριθ. 360 (μέρος), 359 (μέρος), 358 (μέρος), 357 
(μέρος), 561 (μέρος), 500 (μέρος), 501 (μέρος), 503 (μέρος) καί 
449/1 (μέρος) (πρώην τεμάχιον 449 (μέρος) ) τοΰ Κυβερνητικού 
Χωρομετρικοΰ Σχεδίου LV.33. 

Ή Μκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
δύο σκαλών καί 1,200 τετραγωνικών ποδών περίπου καί δεικνύεται 
διά κίτρινου χρώματος επί τοΰ σχετικού σχεδίου τοΰ υπογεγραμ
μένου ύπό τοΰ Διευθυντού Τμήματος Δημοσίων "Εργων ημερομηνίας 
8ης 'Απριλίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό ποτντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Τραφείω τοΰ Έπαρχου 
Λεμεσού. 

Έγένετο τή 3η 'Ιουλίου 1971 
ν ν (Υ.Σ.Ε. 38/69.) 


