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ι ό ς διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία είναι α ν α γ κ α ί α δια τους ώς άνω σκο
πούς και διατάττει την έιτίταξιν αυτής ύπό της Δημοκρατίας δια 
τους ώς εϊρηται σκοπούς δια περίοδον ενός έτους από της ημερομη
νίας της δημοσιεύσεως τοΟ παρόντος δ ιατάγματος εν τη έπισήμω 
έφήμερίδι της Δημοκρατίας . 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τη πόλει Λευκωσία Μέγα Καϊ

μακλι ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' αριθ. 139 
(μέρος) και 138 (μέρος) , του Σ υ μ π λ έ γ μ α τ ο ς «C>>. 

Ή εκτασις γης της έν λ ό γ ω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
τριών προσταθίων καΐ 3100 τετραγωνικών ποδών περίπου και δει
κνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του υπογε
γραμμένου ύπό του Γενικού Διευθυντού τοΟ Υπουργείου Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν 
ημερομηνίας 30ής Σεπτεμβρίου 1971. 

Άντ ίγραφον του ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έ π α ρ χ ο υ 
Λευκωσίας. 

Έ γ έ ν ε τ ο τη 30ή Σεπτεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 40/Ζ/2/1/461.) 

'Αριθμός 785 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔ ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει τοΰ άρθρου 4. 
Δεδομένου δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακίνη

τος ιδιοκτησία (έν τοΐς εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») εΤναι 
αναγκαία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια 
τήν προμήθειαν, συντήρησιν ή άνάπτυξιν τόπου ταφής ή οιονδήποτε των 
είρημένων σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται δια τους ακο
λούθους λόγους, ήτοι δια τήν δημιουργίαν τόπου ταφής έν τω χωρίω 
Παραλίμνι τής Ε π α ρ χ ί α ς 'Αμμοχώστου : 

Δια ταΰτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας είς αυτό δυνάμει του άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτάξεως 
Ιδιοκτησίας Νόμου, δια τοΰ παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία 
είναι αναγκαία δια τους ώς άνω σκοπούς και διατάττει τήν έπίταξιν 
αυτής ύπό τής Δημοκρατίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς δια περίοδον 
12 μηνών από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος δια
τάγματος έν τή έπισήμω έφήμερίδι τής Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Παραλίμνι τής Ε π α ρ 

χίας 'Αμμοχώστου ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ ' αρι
θμούς 505 (δλον) και 568 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ 
Σχεδίου XXXIM.62.W. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ τριών 
προσταθίων και 1,400 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται δι' 
έρυθροΰ χρώματος έπι τοΰ σχετικού σχεδίου τοΰ υπογεγραμμένου ύπό 
τοΰ Έπαρχου 'Αμμοχώστου ημερομηνίας 15ης Σεπτεμβρίου 1970. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό 
παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου 'Αμ
μοχώστου. 

Έγένετο τή 30ή Σεπτεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 579/59/2.) 


