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'Αριθμός 908 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4 

Δεδομένου δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί
νητος ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη: ώς «ή Ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι δια την δημιουργίαν ή άνάπτυξιν οδών έν τη Δημοκρατία ή 
οιονδήποτε των ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται 
δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά την βελτίωσιν, εύθυγράμμισιν 
και άσφαλτόστρωσιν της όδου Κτήματος—Πόλεως (Τμήμα VIII) 
(Μ.Δ. 87-88). 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
τοΰ άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις 
τών οποίων ανετέθη Οπό του Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν διό 
τοΰ παρόντος διακηρύττει δτι ή Ιδιοκτησία είναι 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 ντής 
ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος έν τή έπι-
σήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 
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•Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Τσάδα τής Επαρχίας 
Πάφου, ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' αριθ. 317 
(μέρος), 319 (μέρος), 320 (μέρος), 321 (μέρος), 278 (μέρος), 277 
(δλον), 276 (μέρος), 192/2 (μέρος), 192/1 (μέρος), 191 (μέρος), 
156 (μέρος), 193 (μέρος), 194 (μέρος), 265 (μέρος), 264/1 (μέρος), 
209 (μέρος), 208 (μέρος), 207 (μέρος), 213 (μέρος), 218 (μέρος), 
214 (μέρος), 217/2 (μέρος), 217/1 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρο-
μετρικου Σχεδίου XLV.36, τεμάχια ύπ' αριθμούς 584/1/1 (μέρος), 
583 (μέρος), 582 (μέρος), 593/1 (μέρος), 594 (μέρος), 601 (μέρος), 
592/1 (μέρος), 602 (μέρος), 605 (μέρος), 606 (μέρος), 612 (μέρος), 
611 (μέρος), 610 (μέρος), του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
XLV.28 τεμάχια ύπ' αριθμούς 178 (μέρος), 179 (μέρος), 181 (μέρος), 
182 (μέρος), 180 (μέρος), 184 (μέρος), 185 (μέρος), 186 
(δλον), 194 (μέρος) καΐ 193 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρι
κου Σχεδίου XLV.29. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εξ 
είκοσι τεσσάρων σκαλών, και δύο προσταθίων περίπου και δεικνύε
ται δι' ερυθρού χρώματος έπί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμ
μένου ύπό του Διευθυντού Τμήματος Δημοσίων "Εργων ημερομηνίας 
15ης 'Οκτωβρίου 1971. 

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

Έγένετο τή 4η Νοεμβρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 399/59/Α/IX,) 


