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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.) 

'Αριθμός 555 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4 

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). 
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Δια ταύτα, ό 'Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις 
των οποίων ανετέθη υπό του Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, 
δια του παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία δια 
τους ώς άνω σκοπούς καΐ διατάττει την έπίταξιν αυτής υπό της 
Δημοκρατίας δια τους ώς εϊρηται σκοπούς δια περίοδον ενός έτους 
από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος 
εν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τοις χωρίοις Πραιτώρι, Φιλούσα 

και Άρμίνου της Επαρχίας Πάφου ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς 
τα τεμάχια ύπ' αριθμούς 372 (μέρος), 373 (μέρος), 15 (μέρος), 4/2/1 
(μέρος), 16 (μέρος), 19 (μέρος), 4/1 (μέρος), 20 (μέρος), 20/1 
(μέρος), 20/2 (μέρος), 20/3 (μέρος), 20/4 (μέρος) τοϋ Κυβερνη
τικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XLVI.39, τεμάχια ύπ' άρ. 1123 (μέ
ρος), 1121/4 (μέρος), 1121/3 (μέρος),1121 (μέρος), 1121/2 (μέρος), 
1121/1 (μέρος), 1048 (μέρος), 152/2 (μέρος), 152/1 (μέρος), 1014/3 
(μέρος), 1014/1 (μέρος), 1014/2 (μέρος), 1015 (μέρος) του Κυβερ
νητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XLVI.31, τεμάχια ύπ' αριθμούς 93/1 
(μέρος), 35/1 (μέρος), 35 (μέρος) του Χωριτικοΰ Σχεδίου του χω
ρίου Φιλούσα, τεμάχια ύπ' αριθμούς 169 (μέρος), 171/2 (μέρος), 172 
(μέρος), 173 (μέρος), 195 (μέρος), 197/1 (μέρος), 191 (μέρος). 192 
(μέρος), 184/2 (μέρος), 182 (μέρος), 183 (μέρος), 315.1 (μέρος) 
του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XLVI.31, τεμάχια ύπ' άρ. 
1048/1/3 (μέρος),, 1041/1 (μέρος), 1042/1 (μέρος), 1043/1 (μέ
ρος), 1044/1 (μέρος), 1046/1 (μέρος), 1032 (μέρος), 1034 (μέρος), 
1036 (μέρος), 1035 (μέρος), 996 (μέρος), 998 (μέρος), 994 (μέρος), 
990 (μέρος), 787 (μέρος), 817 (μέρος), 814 (μέρος), 803/3 (μέρος), 
810/1 (μέρος), 809 (μέρος), 811 (μέρος), 824 (μέρος), 826 (μέρος), 
829 (μέρος), 836 (μέρος), 845 (μέρος), 844 (μέρος), 843 (μέρος), 
842 (μέρος), 854 (μέρος), 263 (μέρος), 255 (μέρος) και 254 (μέ
ρος) του Κυβερνητκοΰ Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XLVI.30. 

Ή εκτασις γης της έν λόγω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται έξ εξ 
σκαλών, ενός προσταθίου καΐ 750 τετραγωνικών ποδών περίπου και 
δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος έπί του σχετικού σχεδίου τοΰ υπο
γεγραμμένου ύπό τοΰ Διευθυντού Τμήματος Δημοσίων "Εργων ημε
ρομηνίας 26ης Μαΐου 1971. 

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

Έγένετο τη 13η 'Ιουλίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 21/61/A/VI.) 

Αριθμός 556 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει τοΰ άρθρου 4 
Δεδομένου δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί

νητος Ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη, ώς «ή Ιδιοκτησία») 


