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'Αριθμός 886 
Ο-ΠΕΡΙ ΕΠΙ ΤΑΞΕΩΣ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ -ΝΟΜΟΣ. 

.■(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ" 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει τοΟ άρθρου 4. -

Δεδομένου δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί
νητος ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία».) 
εΐναι αναγκαία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι διά την δημιουργίαν ή άνάπτυξιν οδών έν τη Δημοκρατία ή οιον
δήποτε των ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται διά 
τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά τήν βελτίωσιν, ευθυγράμμισα/ και 
άσφαλτόστρωσιν μέρους τής όδοΰ τής άγούσης από Κάθηκαν είς 
Στρουμπί. 

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

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Στρουμπί τής Επαρ

χίας Πάφου ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' άρ. 259 
(μέρος), 261 (μέρος), 260/1/1 (μέρος),195/1/2/1 (μέρος) και 263/1 
(δλον) του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XLV.4. 

Ή έκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
δύο σκαλών περίπου και δεικνύεται οι' ερυθρού χρώματος έπί του 
σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό του Διευθυντού Τμήματος 
Δημοσίων "Εργων ημερομηνίας 27ης Σεπτεμβρίου 1971. 

Άντίγραφον τοΟ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό πο:ντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Πάφου. 

'Εγένετο τή 25η 'Οκτωβρίου 1971. 
, ν ι (Υ.Σ.Ε. 153/62/Α/Ι.) 

'Αριθμός 887 
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 ακίνη
τος ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») εΐναι; 
αναγκαία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι διά 
σκοπούς αμύνης τής Κυπριακής Δημοκρατίας ή δέ έπίταξις ταύτης 
επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά τήν άμυναν τής 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Διά ταύτα; ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
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χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Συμ'βούλιον, δυνάμει του άρθρου 
4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών όποιων 
ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, δια του παρόν
τος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τους ώς άνω 
σκοπούς και διατάττει την έπίταξιν αύτης ύπό της Δημοκρατίας δια 
τους ώς ε'ίρηται σκοπούς δια περίοδον ενός έτους από της ημερο
μηνίας της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος έν τη έπισήμω 
έφημερίδι της Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 

Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τοΐς χωρίοις ΠαλαίκυΟρον καΐ 
Τύμπου της Επαρχίας Λευκωσίας ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς 
τα τεμάχια ύπ' άρ. 170 (μέρος) του Συμπλέγματος «F» Παλαίκυθρον 
τεμάχιον ύπ' αριθμόν 205 (όλον) του Συμπλέγματος «G» Παλαίκυ
θρον, τεμάχια ύπ' αριθμούς 15 (μέρος), 18 (όλον), 17 (μέρος), 30 
(μέρος), 19 (όλον), 27 (μέρος), 20 (μέρος), 22 (μέρος), 23 (μέρος) 
του Συμπλέγματος «D» Τύμπου, τεμάχια ύπ' αριθμούς 1 (όλον), 2 
(όλον), 3 (όλον), 5 (όλον), 7 (όλον), 9 (όλον), 10 (όλον), Π (όλον), 
12 (όλον), 13 (όλον), 14 (όλον), 16 (όλον), 17 (όλον), 18 (όλον), 
19 (όλον), 20 (όλον), 21 (μέρος), 22 (όλον), 23 (όλον), 24 (όλον), 
25 (όλον), 26 (όλον), 28 (όλον), 29 (όλον), 30 (όλον), 31 (όλον), 
32 (όλον), 33 (όλον), 37 (όλον), 39 (όλον), 40 (όλον), 41 (όλον), 
42 (όλον), 43 (όλον), 44 (μέρος), 45 (όλον), 46 (όλον), 47 (όλον), 
48 (όλον), 49 (όλον), 51 (όλον), 52 (όλον), 53 (όλον), 54 (όλον), 
55 (όλον), 56 (όλον), 57 (όλον), 58 (όλον), 59 (όλον), 60 (όλον), 
61 (όλον), 62 (όλον), 63 (όλον), 64 (όλον), 65 (όλον), 66 (όλον), 
67 (όλον), 68 (όλον), 69 (μέρος), 70 (όλον), 72 (όλον), 74 (όλον), 
75 (όλον), 76 (όλον), 77 (όλον), 78 (όλον), 79 (όλον), 81 (όλον), 
82 (όλον), 83 (μέρος), 84 (μέρος), 86 (μέρος), 91 (μέρος), 92 (όλον), 
93 (όλον), 94 (μέρος), 95 (μέρος), 187 (μέρος), 188 (μέρος), 189 
(μέρος), 190 (όλον),.191 (όλον), 192 (όλον), 194 (μέρος), 195 (μέρος), 
196 (όλον), 197 (όλον), 198 (όλον), 199 (όλον), 200 (όλον), 202 (όλον), 
203 (όλον), 204 (όλον), 205 (μέρος), 206 (μέρος), 207 (μέρος), 
208 (μέρος), 215 (μέρος), 351 (μέρος), 352 (όλον), 353 (όλον), 350 
(όλον), 367 (όλον), 382 (μέρος), του Συμπλέγματος «Ε» Τύμπου, 
τεμάχια ύπ' αριθμούς 1 (όλον), 2 (όλον), 3 (μέρος), 5 (μέρος), 
6 (μέρος), 9 (μέρος), 19 (μέρος), 20 (μέρος), 21 (μέρος), 204 (μέ
ρος), 252 (μέρος) καΐ 253 (όλον) του Συμπλέγματος «F» Τύμπου. 

Ή £κτασις γης της έν λόγω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
χιλίων τριακοσίων τριάκοντα σκαλών περίπου και δεικνύεται δι' ερυ
θρού χρώματος έπι του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό 
του Γενικού Διευθυντού;του Υπουργείου 'Εσωτερικών ημερομηνίας 
1ης Νοεμβρίου 1971. 

Άντίγραφον του εΐρημένου σχεδίου. διατίθεται προς έπιθεώρηόιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τώ Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας. 

Έγένετο έν Λευκωσία τη 1η Νοεμβρίου 1971. 

(Υ.Ε. 242/60.) 


