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'Αριθμός 554 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4 

Δεδομένου δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί
νητος ιδιοκτησία (εν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία διά τόν άκόλουθον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι 
δια την δημιουργίαν και άνάπτυξίν οδών εν τη Δημοκρατία ή οιον
δήποτε των ρηθέντων σκοπών ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται διά 
τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια τήν βελτίωσιν και διεύρυνσιν όδοϋ 
εντός τοΟ χωρίου "Αγιος Θεόδωρος τής Επαρχίας Λάρνακος. 

Διά ταΰτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγούμενος ε'ις αυτό δυνάμει του άρθρου 4 του περί Έπιτά
ξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου διά του παρόντος διακηρύττει δτι ή .ιδιο
κτησία εΐναι αναγκαία διά τους ώς άνω σκοπούς και διατάττει τήν 
έπίταξίν αυτής υπό τής Δημοκρατίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς 
διά περίοδον'δώδεκα μηνών από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως 
του παρόντος διατάγματος εν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημο
κρατίας. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τω χωρίω "Αγιος Θεόδωρος 

τής 'Επαρχίας Λάρνακος ύπό τεμάχιον και εν σχέσει προς το τεμά
χιο ν !ύπ' αριθ. 116 (μέρος) του Χωριτικοΰ Σχεδίου. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
300 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώ
ματος επί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό του Έπαρ
χου Λάρνακος, ημερομηνίας 17ης Νοεμβρίου 1970. 

Άντίγραφον του ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λάρνακος. 

Έγένετο τή 8η 'Ιουλίου 1971 
(Υ. Ε. 1278/59/C.) 
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Δεδομένου δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί
νητος ιδιοκτησία '(έν τοΐς εφεξής αναφερομένη ώς «ή Ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι διά τήν δημιουργίαν και άνάπτυξίν οδών έν τή Δημοκρατία ή οιον
δήποτε τωνρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται διά 
τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά τήν βελτίωσιν, ευθυγράμμισα/ καΐ 
άσφαλτόστρωσιν τής όδου Νικόκλειας—Κελοκεδάρων—Άρμίνους— 
Ά γ . "'Ιωάννου (Τμήμα Φιλούσης—Άρμίνους). 


