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είναι αναγκαία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι δια την δημιουργίαν ή άνάπτυξιν οδών εν τη Δημοκρατία ή οίον. 
δήποτε τών ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται δια 
τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια τήν τοποθέτησα/ προϊόντων εκσκα
φής εκ της βελτιώσεως εύθυγραμμίσεως και άσφαλτοστρώσεως της 
όδοΰ Παλαιχωρίου—"Αλωνας—Πολυστύπου—Χανδριών (Τμήμα "Αλω·, 
νας—Πολυστύπου). 

Δια ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων,, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
του άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου,, ή ένάσκησις 
τών όποιων ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, διά 
του παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τους 
ώς άνω σκοπούς καί διατάττει τήν έπίταξίν αυτής ύπό της Δημοκρα
τίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς διά περίοδον ενός έτους από της 
ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος έν τη έπι
σήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τω χωρίω "Αλωνα της Επαρχίας 

Λευκωσίας ύπό τεμάχια καΐ έν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ* αριθμούς 
1684 (δλον), 1685 (δλον) του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου 
XXXVI11/41, τεμάχια ύπ αριθμούς 2419/1 (δλον), 2419/2 (δλον), 
1807 (δλον), 1808 (δλον), 1748 (δλον) και 1749 (δλον) του Κυβερ
νητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου XXXVI11/42. 

Ή έ'κτασις γής της έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έξ £ξη 
σκαλών, ενός προσταθίου καί 1,800 τετραγωνικών ποδών περίπου 
καΐ δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος έπί του σχετικού σχεδίου του 
υπογεγραμμένου ύπό τοΰ Διευθυντΰ Τμήματος Δημοσίων 'Έργων, 
ημερομηνίας 2ας 'Ιουνίου 1971. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου 
Λευκωσίας. 

Έγένετο τη 13η 'Ιουλίου 1971 
(Υ.Σ.Ε. 56/66/A/IV.) 
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Άνακοίνωσις τοΟ Έπαρχου Λευκωσίας καί Κυρήνειας 
Δυνάμει τών προνοιών τοΟ άρθρου 6 άναγινωσκομένου έν συνδυ

ασμώ προς τήν ύπ' αρ. 12 κατηγορίαν του Δευτέρου Πίνακος τοΰ 
περί Υπαλλήλων Καταστημάτων (Τροποποίησις Πινάκων) Διατά
γματος 1967, γνωστοποιείται ώδε δτι τά εντός τών Δημοτικών ορίων 
Λευκωσίας ευρισκόμενα καταστήματα δύνανται νά παραμείνωσιν 
ανοικτά μεταξύ τής 6ης καί τής 7.30 μ.μ. ώρας τής Κυριακής 4ης 
'Ιουλίου 1971 έπί τή ευκαιρία τής άφίξεως έν Λευκωσία ομάδος 
περιηγητών διά τοΰ ατμόπλοιου «ΔΕΛΦΟΙ», το όποιον θά άφιχθή 
εις Άμμόχωστον. 

Εξεδόθη έν Λευκωσία τή 3η 'Ιουλίου 1971 
(Υ.Ε. 52/60/8.) 


