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της επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 4 του περί Έπιτά
ξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη υπό τοΰ 
Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, διά τοΰ παρόντος παρατείνει 
την περίοδον έπιτάξεως της ακινήτου ιδιοκτησίας υπ' άρ. 1, μη συμ
περιλαμβανομένης τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας ύπ' αρ. 2, διά περαιτέ
ρω περίοδον ενός έτους, ήτοι μέχρι τής 2ας 'Οκτωβρίου 1972. 

Έγένετο τη 10η Σεπτεμβρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 38/69.) 

'Αριθμός 751 
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 ως διοικητικής 
πράξεως ύπ' αριθμόν 830 εν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου 
εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 24ης 'Οκτωβρίου 1969 (έν τοις 
εφεξής αναφερομένου ώς «το διάταγμα ύπ' αριθμόν 830») ή ακίνητος 
ιδιοκτησία ή περιγραφόμενη έν τω Πινάκι του διατάγματος ύπ' άρ. 
830 έχει έπιταχθή διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφε
ρομένους έν τω διατάγματι ύπ' αριθμόν 830 διά περίοδον ενός 
έ'τους από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του διατάγματος ύπ' 
αριθμόν 830' 

Και επειδή διά διατάγματος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πρά
ξεως ύπ' αριθμόν 772 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφη
μερίδος τής Δημοκρατίας τής 25ης Σεπτεμβρίου 1970, ή έν λόγω 
περίοδος έπιτάξεως παρετάθη μέχρι τής 23ης 'Οκτωβρίου 1971" 

Και επειδή ή ε'ιρημένη ακίνητος ιδιοκτησία εΐναι 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 εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
τής επιφυλάξεως (β) τοΰ εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 4 τοΰ περί Έπι
τάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών όποιων ανετέθη υπό 
τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν, διά τοΰ παρόντος παρατείνει 
τήν περίοδον έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι 
μέχρι τής 23ης 'Οκτωβρίου 1972. 

Έγένετο τη 14η Σεπτεμβρίου 1971 
(Υ.Σ.Ε. 19/68/Α/Ι.) 

'Αριθμός 752 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21. ΤΟ Υ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

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

Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητι
κής πράξεως ύπ' άρ. 887 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφη
μερίδος τής Δημοκρατίας τής 3ης Νοεμβρίου 1967 (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ώς «το διάταγμα ύπ' άρ. 887») ή ακίνητος ιδιοκτησία 
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ή περιγραφόμενη εν τώ Πινάκι του διατάγματος ύπ' άρ. 887 έχει έπι
ταχθή δια τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν 
τω διατάγματι ύπ' άρ. 887 δια περίοδον ενός έτους από της ημερο
μηνίας της δημοσιεύσεως τού διατάγματος ύπ' άρ. 887 

Κα! επειδή διά διαταγμάτων δημοσιευθέντων ώς διοικητικών πρά
ξεων ύπ' άρ. 741, 749 κα! 773 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου 
εφημερίδος της Δημοκρατίας της 12ης 'Οκτωβρίου 1968, 26ης Σε
πτεμβρίου 1969 και 25ης Σεπτεμβρίου 1970, αντιστοίχως, ή έν λόγω 
περίοδος έπιτάξεως παρετάθη μέχρι της 2ας Νοεμβρίου 1971" 

Κα! επειδή ή είρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον 'ενός έτους : 

Διά ταύτα ό Υπουργός Συγκοινωνιών κα! "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνά

. μει της επιφυλάξεως (δ) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 τού περ! Έπι
τάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών όποιων ανετέθη ύπό 
τού Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει 
την περίοδον έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι 
μέχρι της 2ας Νοεμβρίου 1972. 

Έγένετο τή 14η Σεπτεμβρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 195/61/A/VIII.) 

'Αριθμός 753 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει τοΰ 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 τηλεοπτικήν κάλυψιν της περιοχής Πλατρών, ή δε έπί
ταξις ταύτης επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά τήν 
άνέγερσιν υποσταθμού κα! κατασκευήν όδοΰ προσπελάσεως εις Κοι
λάνι ύπό του Ραδιοφωνικού 'Ιδρύματος Κύπρου : 

Διά ταύτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας ε'ις αυτό δυνάμει του άρθρου 4 του περ! Έπιτά
ξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, διά του παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιο
κτησία είναι αναγκαία διά τους ώς άνω σκοπούς κα! διατάττει τήν 
έπίταξιν αυτής ύπό τής Δημοκρατίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς 
διά περίοδον 12 μηνών άπό τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του 
παρόντος διατάγματος έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
eH 'ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τοις χωρίοις Κοιλάνι κα! Πέρα 

Πεδί τής Επαρχίας Λεμεσού ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τε
μάχια ύπ' άρ. 586 (μέρος), 582 (μέρος), 583 (μέρος), 572 (μέρος), 
571 (μέρος), 100 (μέρος), 577/2 (μέρος) κα! 577/1 (μέρος), του 
Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XLVII.27. 

Ή έκτασις - ής τής έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται έκ δύο 
σκαλών, δύο προσταθίων κα! 1,600 τετραγωνικών ποδών περίπου κα! 


