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'Αριθμός 857 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙ ΤΑΞΕΩΣ ΙΔ ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

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

Επε ιδή 'δια διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ως διοικητικής 
πράξεως ύπ' αρ. 852 έν τφ Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημε
ρίδος της Δημοκρατίας τής 31ης 'Οκτωβρίου 1969 (έν τοις εφεξής άνα, 
φερομένου ως «το διάταγμα υπ' άρ. 852») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή πε
ριγραφόμενη έν τφ πίνακι τοΰ διατάγματος ύπ' άρ. 852 έπετάχθη δια 
τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τφ διατάγματι 
υπ ' άρ. 852 δια περίοδον ενός έτους άπό τής ημερομηνίας τής δημο
σιεύσεως τοΰ διατάγματος ύπ' άρ. 852· 

Καΐ επειδή δια διατάγματος δημοσιευθέντος ως διοικητικής πράξεως 
υπ' άρ. 840 έν τφ Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής 
Δημοκρατίας τής 16ης 'Οκτωβρίου 1 970 ή έν λόγω περίοδος έπιτάξεως 
παρετάθη μέχρι τής 31ης 'Οκτωβρίου 1971· 

Καΐ επειδή ή είρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
δια τους προειρη μένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας δια περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Δια ταΰτα, ό 'Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τής επιφυλά
ξεως (β) τοΰ εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτη
σίας Νόμου, ή ένάσκησις των οποίων ανετέθη ύπό τοΰ Ύπουργικοΰ 
Συμβουλίου εις αυτόν, δια τοΰ παρόντος παρατείνει την περίοδον έπι
τά'ξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι μέχρι τής 31ης 
'Οκτωβρίου 1972. 

'Εγένετο τη 19η 'Οκτωβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 1278/59/Ε/11.) 

'Αριθμός 858 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔ ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

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

'Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ως διοικητικής 
πράξεως ύπ ' άρ. 917 έν τφ Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημε
ρίδος τής Δημοκρατίας τής 21ης Νοεμβρίου 1969 (έν τοις εφεξής ανα
φερομένου ως «το διάταγμα ύπ ' άρ. 917») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή 
περιγραφόμενη έν τφ Πίνακι τοΰ Διατάγματος ύπ ' άρ. 917 έπετάχθη 
διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τφ δια
τάγματι ύπ' άρ. 917 διά περίοδον δώδεκα μηνών άπό της ημερομηνίας 
τής δημοσιεύσεως τοΰ διατάγματος ύπ ' άρ. 917· 

Καί επειδή διά διατάγματος δημοσιευθέντος ως Διοικητικής Πράξεως 
ύπ ' άρ. 884 έν τφ Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής 
Δημοκρατίας τής 30ής 'Οκτωβρίου 1970, ή έν λόγω περίοδος έπιτά
ξεως παρετάθη μέχρι τής 21ης Νοεμβρίου 1971· 

Και επειδή ή είρημένη ακίνητος Ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία διά 
τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω περίο
δον δώδεκα μηνών : 
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Δ ι α ταύτα , ό Υπουργός Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει της επιφυλάξεως 
(β) του εδαφίου (3 ) του άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτάξεως Ι δ ι οκ τησ ίας 
Νόμου, ή ένάσκησις των οποίων ανετέθη ύπό τοΰ 'Υπουργικού Συμβου

λίου είς αυτόν, δια τοΰ παρόντος παρατείνει την εν τ φ Δ ι α τ ά γ μ α τ ι 
αναφερομένη ν περίοδον διά περαιτέρω περίοδον δώδεκα μηνών. 

Έγένετο τη 19η 'Οκτωβρίου 1971 . 
. (Υ .Ε . 121/67. ) 

'Αρ ιθμός 859 

Ο Π Ε Ρ Ι Ε Τ Ι ΤΑΞΕΩΣ Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 Κ Α Ι 50 ΤΟΥ 1966) 

Δ ι ά τ α γ μ α Έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4. 

Δεδομένου δτ ι ή εν τ φ παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακίνη

τος ιδ ιοκτησία (εν τοΐς εφεξής αναφερομένη ώς ή «ιδιοκτησία») είναι 
αναγκα ία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι διά 
την διεύρυνσιν, εύθυγράμμισιν και βελτίωσιν της όδοΰ της όδηγούσης 
προς το κτίριον τοΰ Γυμνασίου Κυθραίας προς διευκόλυνση/ και έξυπη

ρέτησιν τών πολιτών και της τροχαίας εν τή κωμοπόλει Κυθραία ή οιον

δήποτε τών ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξ ις ταύτης επιβάλλεται διά 
'τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά την διεύρυνσιν, εύθυγράμμισιν και 
βελτίωσιν της όδοΰ της όδηγούσης προς το κτίριον τοΰ Γυμνασίου 
Κυθραίας. 

Δ ι ά τάΰτα , το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
χρρηγουμένας είς αυτό δυνάμει τοΰ άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτάξεως 
' Ιδ ιοκτησίας Νόμου τοΰ 1962 διά τοΰ παρόντος διακηρύττε ι δτ ι ή ιδιο

κτησ ία εΐναι αναγκα ία διά τους άνω σκοπούς και δ ιατάττε ι την έπί

ταξιν αυτής ύπό τής Δημοκρατίας διά τους ώς ε ϊρηται σκοπούς διά 
περίοδον 12 μηνών άπό της ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του παρόν

τος δ ιατάγματος εν τή έπισήμω εφημέριοι τής Δημοκρατ ίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδ ιοκτησία εν τή ενορία ' Α γ ί α Μαρίνη τής κω

μοπόλεως Κυθραίας τής Επαρχ ίας Αευκωσίας ύπό τ εμάχ ια και έν σχέ

σει προς τ ά τ εμάχ ια ύπ' άρ. 123 (μέρος), 125 (μέρος) , 214 (μέρος) , 
128 (μέρος) , 127 (μέρος), 126 (μέρος), 213 (μέρος) , 212 (μέρος), 
209 (μέρος) , 199 (μέρος) , 124 (μέρος), 290 (μέρος) , 293 (μέρος), 
294 (μέρος) , 295 (μέρος) , 296 (μέρος), 297 (μέρος) , 299 (μέρος) , 
300 (μέρος) , 302 (μέρος), 303 (μέρος) , 389 (μέρος) , 355 (μέρος) 
τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικοΰ Σχεδίου X X I 1/3 χωρίον, Μπλοκ Β. 

Ή έκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδ ιοκτησίας σύγκε ι τα ι εκ 
40.020 τετραγωνικών ποδών περίπου καΐ δεικνύεται δ ι ' ερυθρού χρώ

ματος έπ! τοΰ σχετικού σχεδίου τοΰ υπογεγραμμένου ύπό τοΰ Προέδρου 
τής Δημοτ ικής Επιτροπής Κυθραίας. 

Άντ ίγραφον τοΰ είρη;μένου σχεδίου διατ ίθετα ι προς έπιθεώρησιν ύπό 
παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω. Γραφείω τοΰ Έπαρχου Λευ

κωσίας έν Λευκωσία. 

Έγένετο τή 14η 'Οκτωβρίου 1971 . 
(Υ,Ε. 692/59/Α/5.) 


