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ένάσκησις των οποίων ανετέθη ύιτό του Υπουργικού Συμβουλίου 
είς αυτόν, δια του παρόντος διακηρύττει δτι ή Ιδιοκτησία είναι αναγ
καία δια τους ώς άνω σκοπούς και διατάττει την έπίταξιν αυτής 
ύπό της Δημοκρατίας δια τους ώς εϊρηται σκοπούς διά περίοδον 
δώδεκα μηνών από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του παρόντος 
διατάγματος εν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία έν τοις χωρίοις Μάσσαρι, Φιλιά 

και Αυλώνα της Επαρχίας Λευκωσίας ύπό τεμάχια και έν σχέσει 
προς τά τεμάχια ύπ' αριθμούς 41 (δλον), 42 (δλον), 34 (μέρος), 47 
(μέρος), 44 (δλον), 45/1 (δλον), 45/2 (δλον), 66 (δλον), 64/1 (δλον), 
64/2 (δλον), 64/3 (δλον), 67 (μέρος), 88 (δλον), 90 (δλον), 91 (δλον), 
92 (δλον), 93 (δλον), 94 (δλον), 95 (δλον), 96 (δλον), 97 (δλον), 
287.1 (δλον), 287.2 (δλον), 287.3 (δλον), 287.4 (δλον), 287.5 (δλον), 
287.6 (δλον), 287.12 (δλον), 287.7 (δλον), 98 (δλον), 99 (δλον), 
100 (δλον), 101 (δλον), 108/1 (μέρος), 107 (μέρος), 102 (δλον), 
103 (δλον), 104 (μέρος), 243 (δλον). 242 (δλον), 244 (δλον), 240 
(δλον), 246 (δλον), 245 (δλον), 241 (δλον), 239 (δλον), 238 (δλον), 
237 (δλον), 220 (δλον). 219 (δλον), 218 (δλον), 217 (δλον), 216 
(δλον), 215 (δλον), 249/1/1 (μέρος), 249/1/2 (δλον), 248 (δλον), 
247 (δλον), 263 (μέρος),. 264 (μέρος), 277 (μέρος), 276 (μέρος), 
265 (δλον), 275 (δλον), 274 (δλον), 273 (δλον), 266 (δλον). 267 
(δλον), 268 (δλον), 269 (δλον), 270 (δλον), 271 (δλον), 272 (δλον) 
του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου ΧΧ.44, τεμάχια ύπ' αριθμούς 
402 (δλον), 403 (δλον), 404 (δλον),, 407 (δλον), 427 (δλον), 428 
(δλον), 367 (δλον), 368 (δλον), 369 (δλον), 370 (δλον), 375 (δλον), 
374 (δλον), 371 (δλον), 365 (δλον), 366/2 (δλον), 366/1 (δλον), 363 
(δλον), 364 (δλον), 372 (δλον), 373 (δλον), 377 (δλον), 360 (δλον), 
361 (δλον), 362 (δλον), 357 (δλον),,293 (δλον), 358 (δλον) και 359 
(δλον) του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου ΧΧ.36. 

Ή εκτασις γης της έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
267 σκαλών και δύο προσταθίων περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού 
χρώματος έπι του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό του 
Διευθυντού του Τμήματος 'Αναπτύξεως Υδάτων, ημερομηνίας 9ης 
'Ιουλίου 1971. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό ποτντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας/Κύρηνείας, έν Λευκωσία. 

Έγένετο τη 22α 'Ιουλίου 1971 
(Υ.Γ.Φ.Π. 90/66/4.) 

'Αριθμός 570 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα παρατάσεως περιόδου διατάνματος έπιτάξεως 
δυνάμει του άρθρου 4(3) 

Επειδή δια διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως ύπ' αριθμόν 727 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου 
εφημερίδος της Δημοκρατίας της 31ης Αυγούστου 1967 (έν τοΐς εφεξής 



SIO 

αναφερομένου ώς «το διάταγμα ύπ' αριθμόν 727») ή ακίνητος ιδιο
κτησία ή περιγραφόμενη εν τω Πίνακι του διατάγματος ύπ' αριθμόν 
727 έχει έπιταχθή δια τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφε
ρομένους έν τω διατάγματι ύπ' αριθμόν 727 διά περίοδον ενός έτους 
άπό της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως τού* διατάγματος ύπ' 
αριθμόν 727' . 

Και επειδή διά διαταγμάτων δημοσιευθέντων ώς διοικητικών πρά
ξεων ύπ' αριθμούς 599, 576 και 642 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της 
επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας της 23ης Αυγούστου 1968, 
11ης 'Ιουλίου 1969 και 31ης 'Ιουλίου 1970, αντιστοίχως, ή έν λόγω 
περίοδος έπιτάξεως παρετάθη μέχρι της 30ής Αυγούστου 1971* 

Καΐ. επειδή ή είρημένη ακίνητος Ιδιοκτησία εΐναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρημένους' σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
της επιφυλάξεως (β) τού εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπι
τάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησίς τών οποίων ανετέθη ύπό 
του Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει 
τήν περίοδον έπιτάξεως διά περαιτέρω· περίοδον ενός έτους, ήτοι 
μέχρι της 30ης Αυγούστου 1972. 

Έγένετο τη 19η 'Ιουλίου 1971 
(Υ.Σ.Ε. 195/61 /A/V11.) 

'Αριθμός 571 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα παρατάσεως περιόδου διοπάγματος έπιτάξεως 
δυνάμει του άρθρου 4(3) 

'Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως ύπ' αριθμόν 702 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου 
εφημερίδος της Δημοκρατίας τής 28ης Αυγούστου 1970 (έν τοις 
εφεξής αναφερομένου ώς .«το διάταγμα») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή 
περιγραφόμενη έν τω Πίνακι του διατάγματος έχει έπιταχθή διά τους 
σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τω διατάγματι 
διά περίοδον ενός έτους άπό της ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του 
διατάγματος" 

Καΐ επειδή ή είρημένη ακίνητος Ιδιοκτησία εΐναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρη μένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
της επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπι
τάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό 
του Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει 
τήν έν τω διατάγματι άναφερομένην περίοδον διά περαιτέρω περίοδον 
ενός έτους, ήτοι μέχρι τής 27ης Αυγούστου 1972. 

Έγένετο τή 10η 'Ιουλίου 1971 
(Υ.Σ.Ε. 46/67/Α/1.) 


