
58 

'Αριθμός 66 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα παρατάσεως περιόδου1 διατάγματος έπιτάξεως 
δυνάμει του άρθρου 4 ( 3 ) . 

Επειδή δια διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως ύπ'άρ. 124 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημε
ρίδος της Δημοκρατίας της 16ης Φεβρουαρίου 1968 (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ώς «το διάταγμα υπ' αρ. 124») ή ακίνητος ιδιοκτησία 
ή περιγραφόμενη έν τω Πίνακι του διατάγματος υπ' αρ. 124 (έν τοις 
εφεξής αναφερομένη ώς «ή ακίνητος ιδιοκτησία ύπ' αρ. 1») έχει έπι
ταχθή δια τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν 
τω διατάγματι υπ' άρ. 124 δια περίοδον ενός έτους από τής ημερο
μηνίας τής δημοσιεύσεως του* διατάγματος ύπ' άρ. 124' 

Και επειδή δια διαταγμάτων δημοσιευθέντων ώς διοικητικών πρά
ξεων ύπ' άρ. 59 καΐ 90 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφη
μερίδος τής Δημοκρατίας τής 31ης 'Ιανουαρίου 1969 και 30ής 'Ιανου
αρίου 1970, αντιστοίχως, ή έν λόγω περίοδος έπιτάξεως παρετάθη 
μέχρι τής 15ης Φεβρουαρίου 197Γ 

Και επειδή διά διατάγμοπος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πρά
ξεως ύπ' άρ. 649 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου1 εφημερίδος 
τής Δημοκρατίας τής 8ης Αύγουστου 1969 (έν τοΐς εφεξής άναφερο^ 
μένου ώς «το διάταγμα ύπ' άρ. 649») ό Υπουργός Συγκοινωνιών 
καΐ "Έργων άνεκάλεσε το διάταγμα ύπ' άρ. 124 καθ' ην εκτασιν 
τούτο άφεώρα τήν έν τω Πίνακι του διοατάγματος ύπ' άρ. 649 περι
γραφόμενη ν άκίνητον Ίδιοκτησίοον (έν τοΐς εφεξής αναφερομένη ν ώς 
«ή ακίνητος 'ιδιοκτησία άρ. 2»)' 

Και επειδή ή ακίνητος ιδιοκτησία άρ. 1, εξαιρέσει τής ακινήτου 
'ιδιοκτησίας άρ. 2, είναι 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 ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
τής επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 4 του περί Έπι
τάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκη.σίς των οποίων ανετέθη ύπό 
του Υπουργικού Συμβουλίου ε'ις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει 
τήν περίοδον έπιτάξεως τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας ύπ' άρ. 1, μή συμ
περιλαμβανομένης τής ακινήτου Ιδιοκτησίας ύπ' άρ. 2, διά περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους, ήτοι μέχρι τής 15ης Φεβρουαρίου 1972. 

Έγένετο τή 14η Ίοο/ουαρίου 1971. 
(Υ. Σ. Ε. 201/61 /Α/1 Χ.) 

'Αριθμός 67 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα παρατάσεως περιόδου διατάγματος έπιτάξεως 
δυνάμει του άρθρου 4 (3). 

'Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως ύπ' άρ. 157 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημε
ρίδος τής Δημοκρατίας τής 1ης Μαρτίου 1968 (έν τοΐς εφεξής άνα
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φερομένου ώς «το διάταγμα ύπ' άρ. 157») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή 
περιγραφόμενη έν τω Πινάκι του διατάγματος υπ' άρ. 157 έχει έπι
τοτχθή δια τους σκοπτούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν 
τω διατάγματι ύπ' άρ. 157 δια περίοδο ν ενός έτους άπό της ημερομη
νίας της δημοσιεύσεως του διατάγματος ύπ' άρ. 157' 

Και επειδή δια διαταγμάτων δημοσιευθέντων ώς διοικητικών πρά
ξεων ύπ' άρ. 125 και 109 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου 
εφημερίδος της Δημοκρατίας της 21ης Φεβρουαρίου 1969 και 6ης Φε
βρουαρίου 1970, αντιστοίχως, ή έν λόγω περίοδος έπιτάξεως παρε
τάθη, μέχρι της 28ης Φεβρουαρίου 1971" 

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

Δια ταύτα.ιό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
της επιφυλάξεως (β) τοΰ εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 4 του περί Έπιτά
ξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν,, διά του παρόντος παρατείνει 
τήν περίοδον έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι μέ
χρι της 28ης Φεβρουαρίου 1972. 

Έγένετο τη 22α 'Ιανουαρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 704/59/Α/1.) 

'Αριθμός 68 
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») 
εΐναι αναγκαία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι διά τήν δημιουργίαν ή άνάπτυξιν οδών έν τη Δημοκρατία ή οιον
δήποτε τών ρηθέντων σκοπών, ή δέ έπίταξις ταύτης επιβάλλεται διά 
τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά τήν δημιουργίαν μονοπ:ατίοο διά 
τήν έξυπηρέτησιν της όδοΟ Λεμεσού—'Αγρού (Τμήμα 'Αγίου 'Ιωάν
νου 'Αγρού). 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων,, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις 
τών όποιων ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου ε'ις αυτόν, 
διά τοΰ παρόντος διακηρύττει δτι ή 'ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά 
τους άνω σκοπούς και διατάττει τήν έπίταξιν αυτής ύπό της Δημο
κροαίας διά τους ώς εΐρηται σκοπούς διά περίοδον ενός έ'τους άπό 
της ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος διατάγματος έν 
τη έπισήμω έφημερίδχ τής Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία έν τω χωρίω "Αγιος 'Ιωάννης της 

Επαρχίας Λεμεσοΰ ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια 
ύπ' άρ. 1850 (μέρος) και 1849 (μέρος), τοΰ Κυβερνητικού Χωρομε-
τρικοΰ Σ χεδίου XLVI11.1. 


