
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ' Άρ. 854 της 6ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1971 

Διοικητικοί Πράξεις και Γνωστοποιήσεις 

'Αριθμός 94 
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Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει τοΰ άρθρου 4. 

Δεδομένου ότι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί
νητος ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή Ιδιοκτησία»), 
είναι αναγκαία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι δια τήν προαγωγήν ή άνάπτυξιν του τουρισμού ή οιονδήποτε 
των ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτηις επιβάλλεται διά τους 
ακολούθους λόγους, ήτοι δια τήν τουριστικήν άξιοποίησιν της περι
οχής Χρυσή 'Αμμουδιά (Golden Sands) παρά τήν Άμμόχωστον : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Εμπορίου καΐ Βιομηχανίας, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγό υμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως ' Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις 
των όποιων ανετέθη υπό του Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν, 
διά του παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά 
τους ώς άνω σκοπούς και διατάττει τήν έπίταξίν αυτής υπό τής Δη
μοκρατίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς διά περίοδον δώδεκα μηνών 
άπό τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος 
έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 

Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τή ενορία 'Αγ ίου Μέμνονος τής 
πόλεως 'Αμμοχώστου, ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια 
ΌΙ? άρ. 170 (μέρος), 105 (δλον), 202 (όλον), 106 (μέρος), 286 (όλον), 
200 (όλον), 215 (όλον), 216 (όλον), 198 (όλον), 104 (όλον), 124 
(όλον), 214 (όλον), 213 (όλον), 190 (όλον), 189 (όλον), 121 (όλον), 
120 (όλον), 284 (όλον), 155 (όλον), 154 (όλον), 153 (όλον), του Συμ
πλέγματος «C», τεμάχια ύπ' άρ. 214 (όλον) και 213 (μέρος), του 
Συμπλέγματος «Ε». 
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Ή έ'κτασις γης της εν λόγω ακίνητου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
32 σκαλών και ενός προσταθίου περίπου και δεικνύεται δι ' ερυθρού 
χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό τοΟ 
Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας ημε
ρομηνίας 5ης Φεβρουαρίου 1971. 

'Αντίγραφαν του εϊρημένου σχεδίου διατίθεται .προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τω Γραφείω του Έπαρχου 
'Αμμοχώστου. 

Έγένετο τη 5η Φεβρουαρίου 1971. 

(Υ.Ε. & Β. 819/A/VI I . ) 

Έτυπώθη έν τφ ΤυπογραφεΙω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


