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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. 
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Ή εκτασις γης της εν λόγω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
1,300 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικ.νύεται δι' ερυθρού χρώ
ματος επί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό του Διευ
θυντού τού·Τμήματος Δημοσίων "Εργων ημερομηνίας 17ης Δεκεμ
βρίου 1970. 

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

Έγένετο τη 14η 'Ιανουαρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 472/59/A/VIII.) 

'Αριθμός 69 
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 τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι διά τήν δημιουργίαν, συντήρησιν και άνάπτυξιν δημοσίων οδών 
ή οιονδήποτε τώ,ν ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλε
ται, διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι τήν συνένωσιν αγροτικής όδου 
εις Πάχναν μεθ' ετέρας αγροτικής όδου : 

Διά ταύτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 4 του περί Έπιτά
ξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, διά του παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιο
κτησία είναι αναγκαία διά τους ώς άνω σκοπούς και διατάττει τήν 
έπίταξιν αυτής ύπό τής Δημοκρατίας διά τους ώς ε'ίρηται σκοπούς 
διά περίοδον 12 μηνών από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του 
παρόντος διατάγματος έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία έν τω χωρίω Πάχνα τής Επαρχίας 

Λεμεσού'ύπό τεμάχια και εν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' άρ>. 319/2 
(μέρος), 319/1 (μέρος), 321/3 (μέρος) και 318 (μέρος), του Κυβερ
νητικού Χωρομετρικού Σχεδίου L11.15. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
μιας σκάλας περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί τοΟ 
σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό του Έπαρχου Λεμεσού, 
ημερομηνίας 7ης Δεκεμβρίου 1970. 

'Αντίγραφοιν τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπόπαντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λεμεσού. 

Έγένετο τή 14η 'Ιανουαρίου 1971. 
(Υ. Ε. 189/63.) 

'Αριθμός 70 
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 τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή Ιδιοκτησία») 


