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'Αριθμός 683 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙ ΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟ'Σ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4. 
Δεδομένου ότι ή εν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί

νητος ιδιοκτησία (έν τοΐς εφεξής αναφερομένη ως «ή ιδιοκτησία»), 
είναι αναγκαία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι δια την προαγωγήν ή άνάπτυξιν της μεταλλευτικής βιομηχανίας 
ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι 
δια την άποκάλυψιν καΐ έκμετάλλευσιν του κοιτάσματος πυρίτου, 
την τοποθέτησιν των στείρων, τάς μεταλλευτικός εγκαταστάσεις και 
τήιν κατασκευήν πλατειών και δρόμων : 

Διά ταΰτα το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 4 του περί· Έπιτά
ξεως Ιδιοκτησίας Νόμου, διά τοΰ παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιο
κτησία εΐναι αναγκαία διά τους ως άνω σκοπούς, και διατάττει τήν 
έπίταξίν αυτής υπό τής Δημοκρατίας διά τους ως εΐρηται σκοπούς 
διά περίοδον δώδεκα μηνών άπό τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως 
τοΰ παρόντος διατάγματος έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρα
τίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή 'ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Άσγάτα τής Επαρ

χίας Λεμεσού υπό τεμάχια καΐ έν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' άρ. 
307/1 (δλον) καΐ 312 (δλον), τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχε
δίου XLIX.58. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται έξ 
είκοσι οκτώ σκαλών καΐ ενός προσταθίου περίπου και δεικνύεται 
δι' έρυθροΰ χρώματος επί τοΰ σχετικού σχεδίου τοΰ υπογεγραμμέ
νου ύπό τοΰ Γενικού Διευθυντού τοΰ 'Υπουργείου 'Εμπορίου και Βιο
μηχανίας ημερομηνίας 6ης Αυγούστου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
υπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου 
Λεμεσού. 

Έγένετο τή 12η Αυγούστου 1971. 
(Υ.Ε. & Β. 159/V.) 

'Αριθμός 684 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

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

'Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητι
κής πράξεως ύπ' αρ. 727 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου 
εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 11ης Σεπτεμβρίου 1970 (έν τοις 
εφεξής αναφερομένου ώς «το διάταγμα»), ή ακίνητος Ιδιοκτησία ή 
περιγραφόμενη έν τω Πίνακι τοΰ Διατάγμσχος έχει έπιταχθή διά 
τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τω δια
τάγματι διά περίοδον ενός έτους άπό τής ημερομηνίας τής δημοσι
εύσεως τοΰ διατάγματος' 

Κα! επειδή ή ε'ιρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι ε'ισέτι αναγκαία 


