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τους σκότιους δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τω δια-
τάγμοπα δια περίοδον ενός έτους από της ημερομηνίας της δημοσι
εύσεως του διατάγματος* 

Και επειδή ή είρημένη ακίνητος Ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
δια τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας δια περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Δια ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Σ υμβούλιον δυνάμει 
της επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπι-
τάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις των οποίων ανετέθη υπό 
του Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, διά τοΰ παρόντος παρατείνει 
την έν τω διατάγματι άναφερομένην περίοδον δια περαιτέρω περί
οδον *ένός έ'τους, ήτοι μέχρι της 17ης Σεπτεμβρίου 1972. 

Έγένετο τη 3η Αυγούστου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 235/63/Α/ΙΧ.) 

'Αριθμός 647 
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 Πινάκι περιγραφόμενη ακί

νητος ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ως «ή ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι διά τήν προαγωγήν ή άνάπτυξιν τής μεταλλευτικής βιομηχανίας 
ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι 
διά την τοποθέτησιν στείρων (μπάζων) : 

Διά ταύτα, το Ύπουργικόν Σ υμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει τοΰ άρθρου 4 του περί Έπιτά
ξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, διά τοΰ παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιο
κτησία είναι αναγκαία διά τους ως άνω σκοπούς και διατάττει την 
έπίταξίν αυτής ύπό τής Δημοκρατίας διά τους ως εϊρηται σκοπούς 
διά περίοδον δώδεκα μηνών από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως 
τοΰ παρόντος διατάγματος έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρα
τίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος Ιδιοκτησία έν τω χωρίω Πόλις Χρυσοχοΰς της 

'Επαρχίας Πάφου ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' άρ. 
36 (όλον), 39 (δλον) και 40 (όλον), τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ 
Σχεδίου XXVI.44. 

Ή έ'κτασις γής τής έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
πέντε σκαλών, τριών προσταθίων και 2,000 τετραγωνικών ποδών περί
που και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί τοΰ σχετικού σχεδίου τοΰ 
υπογεγραμμένου ύπό τοΰ Γενικοΰ Διευθυντού τοΰ Υπουργείου 'Εμπο
ρίου και Βιομηχανίας ημερομηνίας 19ης 'Ιουλίου 1971. 

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

Έγένετο τη 29η 'Ιουλίου 1971. 
(Υ.Ε. & Β. 714/11.) 


