
863 

διά τχερίοδον δώδεκα μηνών αϊτό της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως 
του παρόντος διατάγματος εν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τω χωρίω Κακοπετριά της 

Επαρχίας Λευκωσίας ύπό τεμάχια και εν σχέσει προς τα τεμάχια 
ύπ' αριθμούς 520 (μέρος), 521/1 (μέρος), 523 (μέρος), 524 (μέρος), 
527 (μέρος), 529 (μέρος), 530 (μέρος), 535 (μέρος), 536 (μέρος), 
542 (μέρος), 541 (μέρος), 543 (μέρος), 544 (μέρος), 545 (μέρος), 
532 (μέρος), 357 (μέρος), 356 (μέρος), 345 (μέρος) και 325 (μέρος) 
του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου XXXVI 1.21. 

Ή έκτασις γης της εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
τριών σκαλών, δύο προσταθίων και 1,200! τετραγωνικών ποδών περίπου 
και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί τοΰ σχετικού σχεδίου του 
υπογεγραμμένου υπό του Γενικού Διευθυντού τοΰ Υπουργείου 'Εσω
τερικών, ημερομηνίας 24ης 'Ιουλίου 1971. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς επιθεώρησαν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας. 

Έγένετο τη 4η Νοεμβρίου 1971 
(Υ.Ε. 82/62/4.) 

Αριθμός 923 
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 ως «ή Ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι δια τήν δημιουργίαν ή άνάπτυξιν οδών έν τη Δημοκρατία ή οιον
δήποτε τών ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται δια 
τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια τήν βελτίωσιν, εύθυγράμμισίν και 
άσφαλτόστρωσιν τής όδοΰ Μόρφου—Μύρτου : 

Δια 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 εις αυτόν, 
δια του παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά 
τους ως άνω σκοπούς και διατάττει τήν έπίταξιν αυτής ύπό της Δη
μοκρατίας διά τους ως εϊρηται σκοπούς διά περίοδον ενός έτους από 
τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος έν 
τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκροττίας. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Μόρφου, Ένορίαι 

'Αγία Παρασκευή και "Αγιος Γεώργιος, τής Επαρχίας Λευκωσίας 
ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' αριθμούς 400 (μέρος), 
447 (μέρος), 495 (μέρος), 491 (μέρος), 415 (μέρος), 356 (μέρος), 
628 (μέρος), 627 (μέρος), 272 (μέρος), 271 (μέρος), 645 (μέρος), 
270 (μέρος), 261 (μέρος), 260 (μέρος), 259 (μέρος), 257 (μέρος), 
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444 (μέρος), 649 (μέρος), 650 (μέρος) του Συμπλέγματος «Β» ενο
ρίας 'Αγίου Γεωργίου, τεμάχια υπ' αριθμούς 516 (μέρος), 515 (μέ
ρος), 89 (μέρος), 98 (μέρος), 99 (μέρος), 100 (μέρος), 112 (μέρος), 
113 (μέρος), 207 (μέρος), 208 (μέρος), 211 (μέρος), 212 (μέρος), 
216 (μέρος), 217 (μέρος) του Συμπλέγματος «Ε» Ενορίας Άγίας 
Παρασκευής και τεμάχιον ύπ' αριθμόν 1 (μέρος), του Συμπλέγματος 
«C» Ενορίας 'Αγίας Παρασκευής. 

Ή έκτασις γης της έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
δύο σκαλών, τριών προσταθίων και 800 τετραγωνικών ποδών περίπου 
και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του 
υπογεγραμμένου υπό του Διευθυντού Τμήματος Δημοσίων "Εργων, 
ημερομηνίας 11ης 'Οκτωβρίου 1971. 

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

'Εγένετο τη 9η Νοεμβρίου 1971 
(Υ. Σ. Ε. 11'6/60/Α/Ι.) 

'Αριθμός 924 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα παρατάσεως περιόδου διατάγματος 
έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4 (3) 

Επειδή δια διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως ύπ' άρ. 866 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφη
μερίδος τής Δημοκρατίας τής 13ης Δεκεμβρίου 1968 (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ώς «το διάταγμα ύπ' άρ. 866») ή ακίνητος ιδιοκτησία 
ή περιγραφόμενη έν τω Πινάκι του διατάγματος ύπ' άρ. '866 έχει 
έπιταχθή δια τους σκοπούς δημοσίας .ωφελείας τους αναφερομένους 
έν τω διατάγματι ύπ' άρ. 866 δια περίοδον ενός έτους άπό τής ημε
ρομηνίας τής δημοσιεύσεως τοΟ 'διατάγματος ύπ' άρ. 866' 

Και επειδή διά διαταγμάτων δημοσιευθέντων ώς διοικητικών πρά
ξεων ύπ' αριθμούς 920 και 929 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επι
σήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 21ης Νοεμβρίου 1969 και 13ης 
Νοεμβρίου 1970 αντιστοίχως, ή έν λόγω περίοδος έπιτάξεως παρε
τάθη μέχρι τής 12ης Δεκεμβρίου 1971' 

Και επειδή ή είρημένη ακίνητος Ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας "διά περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγούμενος εις το Ύπουργικόν Σ υμβούλιον .δυνάμει 
τής επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του< περί Έπι
τάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό 
του 'Υπουργικού Συμβουλίου ε'ις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει 
τήν περίοδον έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι 
μέχρι τής 12ης Δεκεμβρίου 1972. 

Έγένετο τή 9η Νοεμβρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 201/61/Α/ΧΙΙΙ.) 


