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'Αριθμός 904 
Ο ΠΕΡΓ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα ανακλήσεως δυνάμει του άρθρου 7 
Επειδή δια της γνωστοποιήσεως ύπ' άρ. 59 δημοσιευθείσης εν τω 

Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας της 
16ης 'Απριλίου 1964 (έν τοις εφεξής αναφερομένης ως ή «γνωστο
ποίησις άρ. 59»), ή Κυπριακή Δημοκρατία, Άπαλλοτριουσα 'Αρχή (έν 
τοις εφεξής αναφερομένη ως «ή Άπαλλοτριουσα 'Αρχή»), εξέδωσε 
γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφήν καΐ λεπτομέρειας 
της ακινήτου Ιδιοκτησίας αναγκαίας διά τους έν αύτη καθοριζόμε
νους σκοπούς, δημοσίας ωφελείας" 

Και επειδή ή Άπαλλοτριουσα 'Αρχή θεωρεί τήν έν τω Πίνακι του 
παρόντος διατάγματος περιγραφόμενη ν άκίνητον Ίδιοκτησίαν, ήτις 
αποτελεί μέρος της έν τη γνωστοποιήσει άρ. 59 περιγραφόμενης ακι
νήτου ιδιοκτησίας, ώς· μή οδσαν αναγκαία ν διά τους σκοπούς δημο
σίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τη ώς ε'ίρηται γνωστοποιήσει 
άρ. 59 : 

Διά ταύτα, ό 'Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών· τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
του άρθρου 7 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου, ή 
ένάσκησις των οποίων ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου εις 
αυτόν, διά του παρόντος ανακαλεί τήν γνωστοποίησιν άρ. 59 καθ' ην 
εκτασιν αυτή. άφορα τήν έν τω Πίνακι του παρόντος, διατάγματος 
περιγραφόμενη ν. άκίνητον ίδιοκτησίαν. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή Ιδιωτική ακίνητος Ιδιοκτησία έ ν τω χω ρ ίω. Κυπερούντα της 'Επαρ

χίας Λεμεσού ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τα τεμάχια υπ·' αριθ. 
536 (μέρος) και 537 (μέρος) τοΟ Κυβερνητικοΰ'< Χωρομετρικου Σχε
δίου XXXVI 1.47; 

Ή; έκτασις γης της έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται έξ ενός 
προσταθίου και 1,000 τετραγωνικών ποδών περίπου και· δεικνύεται 
διά κίτρινου χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμέ
νου ύπό του Διευθυντού Τμήματος Δημοσίων "Εργων,, ημερομηνίας 
1.1ης 'Οκτωβρίου 1971. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του. Έπαρχου 
Λεμεσού. 

Έγένετο τη Ι.η Νοεμβρίου 1971. 
(Υ. Σ.Ε. 195/61/Α/Ι.) 

'Αριθμός 9C& 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙ ΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα ανακλήσεως δυνάμει του άρθρου 4 (3)' 
Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 

πράξεως ύπ' άρ. 133 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφη
μερίδος της Δημοκρατίας της Πης Μαρτίου 1965 (έν τοΐς εφεξής 
αναφερομένου ώς «τό διάταγμα ύπ' άρ. 133») ή ακίνητος ιδιοκτησία 
ή περιγραφόμενη έν τω Πίνακι του διατάγματος ύπ' άρ. 133 έ'χει 
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έπιταχθή ύπό της Κυπριακής Δημοκρατίας (έν τοις εφεξής αναφε
ρομένης ώς «ή Έπιτάσσουσα Αρχή») δια τους σκοπούς δημοσίας 
ωφελείας τους αναφερομένους έν τω διατάγματι υπ' αρ. ΐ33 διά πε
ρίοδοι/ ενός έτους άπό τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του δια
τάγματος υπ' αρ. 133* 

Και επειδή δια διατάγματος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πρά
ξεως υπ' άρ. 98 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος 
τής 'Δημοκρατίας τής 24ης Φεβρουαρίου 1966 ή έν λόγω άκίνη.τος 
ιδιοκτησία έχει έπιταχθή δια περαιτέρω περίοδον ενός έτους' 

Και επειδή ή Έπιτάσσουσα 'Αρχή θεωρεί τήν έν τω Πίνακι του 
παρόντος διατάγματος περιγραφομένην άκίνητον ίδιοκτησίαν, ήτις 
αποτελεί μέρος τής έν τω διατάγματι υπ' άρ. 133 περιγραφόμενης 
ακινήτου ιδιοκτησίας, ώς μή οδσαν άναγκαίαν δια τους σκοπούς δη
μοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τω ώς εϊρηται διατάγματι 
ύπ' άρ. 133 : 

Δια ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Σ υμβούλιο,ν δυνάμει 
τής επιφυλάξεως (α) του εδαφίου (3) τοΟ άρθρου 4 του περί Έπι
τάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις των όποιων ανετέθη ύπό 
του Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, δια του παρόντος ανακαλεί 
τό διάταγμα ύπ' άρ. 133, καθ' ην εκτασιν τούτο άφορα τήν έν τω 
Πίνακι του παρόντος διατάγματος περιγραφομένην άκίνητον Ίδιοκτη
σίαν. 

■Π.ΪΝΑΞ 
Ή Ιδιωτική ακίνητος Ιδιοκτησία έν τω χωρίω Κυπερούντα τής 'Επαρ

χίας Λεμεσού ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τα τεμάχια ύπ' αριθμ. 
536 (μέρος) καΐ 537 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχε
δίου XXXVI11.47. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται έξ ενός 
προσταθίου και 1.000 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται 
διά κίτρινου χρώματος έπί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου 
ύπό τοΟ Διευθυντού Τμήματος Δημοσίων "Εργων, ημερομηνίας 11ης 
'Οκτωβρίου 1971. 

'Αντίγραφαν του ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λεμεσού. 

Έγένετο τή Ιη Νοεμβρίου 1971. 
(Υ. Σ.Ε. 195/61/Α/Ι..) 

'Αριθμός 906 
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 ώς διοικητικής 
πράξεως ύπ' άρ. 867 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφη
μερίδος τής Δημοκρατίας τής 13ης Δεκεμβρίου 1968 (έν τοιςεφεξής 
αναφερομένου ώς «τό διάταγμα ύπ' άρ. 867») ή ακίνητος Ιδιοκτη
σία ή περιγραφόμενη έν τω Πίνακι του διατάγματος ύπ' άρ. 867 έχει 
έπιταχθή διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους 


