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'Αριθμός 749 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει τοΟ άρθρου 4. 

Δεδομένου δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πινάκι περιγραφόμενη ακί
νητος ιδιοκτησία (εν τοΐς εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι δια τή,ν δημιουργίαν ή άνάπτυξιν οδών εν τη Δημοκρατία ή οιον
δήποτε των ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται διά 
τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά τήν δημιουργίαν της όδοΟ Παχυ
άμμου—Άλεύκας : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων,, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
τοΰ άρθρου 4 τοΟ περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις 
τών οποίων ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν, 
διά τοΰ παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά 
τους ώς άνω σκοπούς και διατάττει τήν έπίταξιν αυτής ύπό τής 
Δημοκρατίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς διά περίοδον ενός έτους 
από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος 
έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία έν τοΐς χωρίοις Παχύαμμος καΐ 

Κόκκινα τής 'Επαρχίας Λευκωσίας ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς 
τά τεμάχια ύπ' αριθμούς 69 (μέρος), 59 (μέρος), 71/3 (μέρος), 58 
(μέρος), 56/1 (μέρος), 56/2 (μέρος), 71/4 (μέρος), 71/5 (μέρος), 
56/3 (μέρος), 55/1 (μέρος), 72/3 (μέρος), 72/2 (μέρος), 55/2/2 (μέ
ρος), 72/1 (μέρος), 52 (μέρος), 51 (μέρος), 50 (μέρος), 46 (μέ
ρος), 47 (μέρος), 45/2/2 (μέρος), 45/2/3 (μέρος), 45/2/4 (μέρος), 
43 (μέρος), 250/1 (μέρος), 250/2 (μέρος), 246 (μέρος), 249 (μέ
ρος). 247 (μέρος), 243/1 (μέρος), 248 (μέρος), 242/1/1 (μέρος), 
242/1/2 (μέρος), 240 (μέρος), 242/2 (μέρος), 241 (μέρος), 226 (μέ
ρος), 227 (μέρος), 225 (μέρος), 220 (μέρος), 261/1 (μέρος), 261/2 
(μέρος), 262/3/2 (μέρος), 219 (μέρος), 218/1 (μέρος), 262/3/1 (μέ
ρος), 262/2 (μέρος), 218/2 (μέρος), 217 (μέρος), 215 (μέρος), 216 
(μέρος), 208/1 (μέρος), 211/2 (μέρος), 211/1 (μέρος), 210 (μέρος), 
209 (μέρος), 196/1 (μέρος), 197/1 (δλον), 197/2 (δλον), 198/1 (μέ
ρος), 196/2 (μέρος), 196/3/4 (μέρος), 194 (μέρος), 199/1 (μέρος), 
193 (μέρος), 192 (μέρος), 182/1 (μέρος), 182/2 (μέρος), 183 (μέ
ρος), 327.1 (μέρος), 181 (μέρος), 199/2 (μέρος), 198/2 (μέρος), 
207/2 (μέρος), 201 (μέρος), 200 (μέρος), 180 (μέρος), του Κυβερ
νητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XVIII.41, τεμάχια υπ' αριθμούς 580/2 
(μέρος), 580/1 (μέρος), 565 (μέρος). 581/2 (μέρος), 601 (μέρος), 
564'(μέρος), 566 (μέρος), 470/1 (μέρος), 470/3 (μέρος), 470/5 (μέ
ρος), 562 (μέρος), 560/1 (μέρος), 560/2 (μέρος), 561 (μέρος), 556 
(μέρος), 557 (μέρος), 559 (δλον). 544 (μέρος), 546 (μέρος), 545 
(μέρος), 558 (δλον), 565 (μέρος), 522 (μέρος), 553 (δλον), 552 
(δλον), 547 (μέρος), 551 (μέρος). 523 (μέρος), 519 (μέρος), 518 (μέ
ρος), 696 (δλον), 697 (μέρος) 695. (μέρος), 686 (μέρος), 687 (μέ
ρος), 691 (μέρος), 688 (μέρος), 681 (μέρος), 682 (μέρος), 683 
(δλον), 666 (μέρος), 665 (δλον), 664 (μέρος), 641 (μέρος), 642 (μέ
ρος), 663 (μέρος), 668 (μέρος), 669 (μέρος), 657 (μέρος), 670 (μέ
ρος, 678 (μέρος), 713 (μέρος), 712 (μέρος), 717 (μέρος), 718 (μέ
ρος), 714 (μέρος), 716 (μέρος), 715 (μέρος), 722 (μέρος), 724 (μέ
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ρος), 725 (μέρος), 731 (μέρος), 730/2 (μέρος), 730/1 (μέρος), 729 
(μέρος), 728 (μέρος), του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου 
XVIII.49, τεμάχια ύπ' αριθμούς 137 (μέρος), 149 (μέρος), 150 (μέ
ρος), του Χωριτικοΰ Σχεδίου του χωρίου Κόκκινα, τεμάχια ύττ' αριθ
μούς 83 (μέρος), 82 (μέρος), 79 (μέρος), 91 (μέρος), 90 (μέρος), 
109 (μέρος) και 110 (μέρος), του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχε
δίου XVIIL50. 

Ή εκτασις γης της έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εξ 75 
σκάλων και 3,375 τετραγωνικών ποδών περίπου' καΐ δεικνύεται δι' 
ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου τοΰ υπογεγραμμένου 
υπό τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμήματος Δημοσίων "Εργων ημερομηνίας 
26ης 'Ιουλίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τω Γράφείω τοΰ Έπαρχου 
Λευκωσίας—Κυρήνειας έν Λευκωσία. 

Έγένετο τη 10η Σεπτεμβρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 37/69/Α/1.) 

'Αριθμός 750 

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

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

'Επειδή δια διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητι
κής πράξεως υπ' άρ. 767 έν τώ Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου 
εφημερίδος της Δημοκρατίας της 3ης 'Οκτωβρίου 1969 (έν τοις εφε
ξής αναφερομένου ώς «το διάταγμα ύπ' άρ. 767») ή ακίνητος Ιδιο
κτησία ή περιγραφόμενη έν τω Πινάκι τοΰ διατάγματος ύπ' άρ. 767 
(έν τοΐς εφεξής αναφερομένη ώς «ή ακίνητος ιδιοκτησία ύπ' άρ. 1») 
έχει έπιταχθή διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερο
μένους έν τώ διατάγματι ύπ' άρ. 767 διά περίοδον ενός έτους άπό 
τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως τοΰ διατάγματος ύπ' άρ. 767' 

Και επειδή διά διατάγματος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πρά
ξεως ύπ' άρ. 724 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος 
τής Δημοκρατίας τής 11ης Σεπτεμβρίου 1970, ή έν λόγω περίοδος 
έπιτάξεως παρετάθη μέχρι τής 2ας 'Οκτωβρίου 1971' 

Και επειδή διά διατάγματος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πρά
ξεως ύπ' άρ. 553 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου έφη,μερίδος 
τής Δημοκρατίας τής 23ης 'Ιουλίου 1971 (έν τοΐς εφεξής αναφερο
μένου ώς «το διάταγμα ύπ' άρ. 553») ό Υπουργός Συγκοινωνιών 
και "Εργων άνεκάλεσε το διάταγμα ύπ' άρ. 767 καθ' ην εκτασιν 
τούτο άφεώρα τήν έν τω Πινάκι τοΰ διατάγματος 553 περιγραφο
μένην άκίνητον Ίδιοκτησίαν (έν τοΐς εφεξής άαφερομένην ώς «ή ακί
νητος ιδιοκτησία ύπ5 άρ. 2»)' 

Και επειδή ή άκίητος 'ιδιοκτησία ύπ' άρ. 1, εξαιρέσει τής ακινήτου 
ιδιοκτησίας ύπ' άρ. 2 είναι εισέτι αναγκαία διά τους προειρημένους 
σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους : 

Διά ταΰτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 


