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είναι αναγκαία δια τους ακολούθους σκότους δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι δια την δημιουρ^'ίαν η ανάπτυξη- οδών έν;τή Δημοκρατία ή οιον
δήποτε των ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις αυτής επιβάλλεται διά 
τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά τή,ν βελτίωσιν, ευθυγράμμιση/ καΐ 
ασφαλτόστρωση· της δδοΰ Κάτω Πλατρών—Φοινίου : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγούμενος εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις 
τών οποίων ανετέθη υπό του "Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν, διά 
του παρόντος διακηρύττει δτι ή Ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τους 
ώς άνω σκοπούς και διατάττει την έπίταξίν αυτής ύπό τής Δημοκρα
τίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς διά περίοδον ενός έτους άπό τής 
ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος έν τη έττι-
σήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ -

Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Φοινι τής Επαρχίας 
Λεμεσού ύπό τεμάχιον και έν σχέσει προς το τεμάχιον ύπ" άρ." 111 
(μέρος), του Χώριτικου Σχεδίου του χωρίου. 

Ή έκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
525 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος 
έπι του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό του Διευθυντού 
του Τμήματος Δημοσίων "Εργων ημερομηνίας 11ης Σεπτεμβρίου 1971. 

'Αντίγραφον του έίρημένου σχεδίου διατίθεται προς επιθεώρηση/ ύπό 
παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου Λε
μεσού. 

'Εγένετο τή 22α 'Οκτωβρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 232/67/A/IV.) 

'Αριθμός 884 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα Έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4. 

Δεδομένου δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πινάκι περιγραφόμενη ακί
νητος ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή Ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία διά τον άκόλουθον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι 
διά την δημιουργίαν και άνάπτυξιν δημοσίων οδών έν τή Δημοκρα
τία ή δι' οιονδήποτε τών ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις αυτής επι
βάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά σκοπούς σχετιζομέ
νους με την διάνοιξιν και κατασκευήν όδου εντός τής Περιοχής Βελ
τιώσεως Παραλιμνίου τής Επαρχίας 'Αμμοχώστου. 

Διά ταύτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγούμενος εις αυτό δυνάμει του άρθρου 4 του περί Έπιτά
ξεως Ιδιοκτησίας Νόμου, διά του παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιο
κτησία είναι αναγκαία διά τους ώς άνω σκοπούς και διατάττει την 
έπίταξίν 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. 
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Π Ι Ν Α Ξ 
Ή Ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Παραλίμνι της 'Επαρ

χίας 'Αμμοχώστου υπό, τεμάχια καΐ έν σχέσει προς τα τεμάχια υπ' άρ. 
184/2 (μέρος), 156 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχε
δίου XXXI11/45.Ε.. 11 και τεμάχιον υπ' άρ. 37 (μέρος) του Κυβερνη
τικού Χωρομετρικου Σχεδίου XXXI11.46.W.I Ι. 

Ή εκτασις γης της έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
μιας σκάλας και 1,600 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται 
δι' ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου 
υπό του Έπαρχου 'Αμμοχώστου ημερομηνίας 24ης Μαρτίου 1971. 
• Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 

ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
'Αμμοχώστου. 

Έγένετο τη 21η 'Οκτωβρίου 1971. 
: ι · (Υ.Ε. 1278/59/Β/3.) 

'Αριθμός 885 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4. 
Δεδομένου δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί

νητος 'ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») 
έΐναι αναγκαία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι δια τήν δημιουργίαν ή άνάπτυξιν οδών έν τή Δημοκρατία ή οιον
δήποτε τών ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται δια 
τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια τήν διεύρυνσιν υφισταμένης γέφυ
ρας παρά το χωρίον Γαλάτα. 

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

Π Ι ΝΑ Ξ 
Ή Ιδιωτική ακίνητος Ιδιοκτησία έν τω χωρίω Γαλάτα τής 'Επαρ

χίας Λευκωσίας ύπό τεμάχια καΐ έν σχέσει προς τά τεμάχια υπ' άρ. 
56 (μέρος), 18/2 (μέρος), 18/1 (μέρος), 17 (μέρος) και 57 (μέρος) 
του Χωριτικου Σχεδίου του χωρίου Γαλάτα. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έξ 
ενός προσταθίου περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος έπι 
του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό του Διευθυντού Τμή' 
ματος Δημοσίων "Εργων ημερομηνίας 27ης Σεπτεμβρίου 1971. 

'Αντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας. 

Έγένετο. τή 22α Ό κτω β ρ ίου 1971. : 
1 ·' . (Υ.Σ.Ε. 782/59/A/XI'V.)'. 


