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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 
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έν τω διατάγματι ύπ' άρ. 867 διά περίοδον ενός έτους άπό της ημε
ρομηνίας της δημοσιεύσεως του διατάγματος' ύπ' άρ. 867' ' 

Και επειδή δια διαταγμάτων δημοσιευθέντων ώς διοικητικών πρά
ξεων ύπ' αριθμούς 921 και 930 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επι
σήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας της 21ης Νοεμβρίου 1969 και 
13ης Νοεμβρίου 1970 αντιστοίχως, ή έν λόγω περίοδος έπιτάξεως 
παρετάθη μέχρι της 12ης Δεκεμβρίου 1971' 

Κα! επειδή ή ειρημένη ακίνητος 'ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
δια τους προειρη μένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας δια περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Δια ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνά
μει της επιφυλάξεως (β) τοΰ εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί 
Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών όποιων ανετέθη 
ύπό του 'Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν, διά τοΰ παρόντος παρα
τείνει τήν περίοδον έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους, 
ήτοι μέχρι της 12ης Δεκεμβρίου 1972. 

Έγένετο τη 1η Νοεμβρίου 1971 
(Υ.Σ.Ε. 40/67/Α/1.) . 

'Αριθμός 907 
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. 918 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφη
μερίδος της Δημοκρατίας της 21ης Νοεμβρίου 1969 (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ώς «το διάταγμα ύπ' άρ. 918»), ή ακίνητος 'ιδιοκτησία 
ή περιγραφόμενη έν τω Πινάκι τού διατάγματος ύπ' άρ. 918 έχει 
έπιταχθή διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους 
έν τω διατάγματι ύπ' άρ. 918 διά περίοδον ενός έτους άπό της ημε
ρομηνίας της δημοσιεύσεως του' διατάγματος ύπ' άρ. 918* 

Και επειδή διά διατάγματος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πρά
ξεως ύπ' αριθμόν 931 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφη
μερίδος της Δημοκρατίας της 13ης Νοεμβρίου 1970, ή έν λόγω περίο
δος έπιτάξεως παρετάθη μέχρι της 20ής Νοεμβρίου 197Γ 

Κα! επειδή ή ε'ιρημένη ακίνητος Ιδιοκτησία εΐναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρη μένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Παιδείας ένασκών τάς εξουσίας τάς χο
ρηγουμένας είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τής επιφυλά
ξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιο
κτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό του Υπουργικού 
Συμβουλίου είς αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει τήν περίοδον 
έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι μέχρι τής 20ής 
Νοεμβρίου 1972. 

Έγένετο τή 8η Νοεμβρίου 1971. 


