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Δια ταύτα, ό Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ένασκών 
τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυ
νάμει τοΟ άρθρου 7 του περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, 
ή ένάσκησις τών όποιων ανετέθη υπό του Υπουργικού Συμβουλίου εις 
αυτόν, δια του παρόντος ανακαλεί την γνωστοποίησιν αρ. 271/69 
και το διάταγμα άρ. 381/69. 

Έγένετο τη 29η Νοεμβρίου 1971. 
(Υ.Γ.Φ.Π. 23/59/101/13.) 

'Αριθμός 975 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει τοΰ άρθρου 4. 

Δεδομένου δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί
νητος ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι διά την δημιουργίαν ή άνάπτυξίν οδών εν τή Δημοκρατία ή οιον
δήποτε τών ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται διά 
τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά την βελτίωσιν, ευθυγράμμισα/ και 
άσφαλτόστρωσιν της όδου ΚαλοΟ Χωρίου—Γουρρίου—Φάρμακα (Τμή
μα 11, Καλόν Χωρίον—Γούρρι) : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών καΐ "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
τού άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις 
τών οποίων ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν, διά 
του παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία διά τους 
ώς άνω σκοπούς και διατάττει την έπίταξιν αυτής ύπό τής Δημοκρα
τίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς διά περίοδον ενός έτους άπό τής 
ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος έν τή έπι-
σήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τοις χωρίοις Καλόν 

Χωρίον και Γούρρι τής 'Επαρχίας Λευκωσίας ύπό τεμάχια και έν 
σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' αριθμούς 231 (μέρος), 297 (μέρος), 
296 (μέρος), 295 (μέρος), 294 (μέρος), 242 (μέρος), 255 (μέρος), 
287 (μέρος), 256 (μέρος). 286 (μέρος), 257 (μέρος), 285 (μέρος), 
258 (μέρος), 284 (μέρος), 263 (μέρος), 264 (μέρος), 272/1 (μέρος), 
271 (μέρος), 272/3/1 (μέρος),, 272/3/2 (μέρος), του Κυβερνητικού 
Χωρομετρικου Σχεδίου XXXVI11/15, τεμάχια ύπ1 αρ. 9 (μέρος), 10 
(μέρος), 11 (μέρος), 18 (μέρος), 32 (μέρος), 31 (μέρος), 36/1 (μέ
ρος), 39 (μέρος), 36/5 (μέρος), 27 (μέρος), 40 (μέρος),, 41 (μέρος), 
τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XXXVI11.23, τεμάχιαν ύπ' 
άρ. 485 (μέρος), τού Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XXXVIII. 
22, τεμάχια ύπ' άρ. 42 (μέρος), 46 (μέρος), 45 (μέρος), 80 (μέρος), 
125.1 (μέρος), 78 (μέρος), 84 (μέρος), 82 (μέρος), 84/3 (μέρος), 
83 (μέρος), 123 (μέρος), 124 (μέρος). 125 (μέρος), 126 (μέρος), 
του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XXXVI11.23, τεμάχια ύπ' 
άρ. 299/7 (μέρος), 279 (μέρος), 278 (μέρος), 276 (μέρος), 277 (μέ
ρος), 269 (μέρος), 270 (μέρος), 268/1 (μέρος), 271 (μέρος),, 272 (μέ
ρος), 273 (μέρος), 255/1 (μέρος), 243/3 (μέρος), 243/2 (μέρος), 
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254 (μέρος), 253/3 (μέρος), 253/2 (μέρος), 253/1 (μέρος), 248 (μέ
ρος), 247 (μέρος), 246 (μέρος), 236 (μέρος), 237 (μέρος), 231 (μέ
ρος), τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XXXVI 11.22, τεμά
χια ύπ αρ. 307 (μέρος), 311 (μέρος), 308 (μέρος), 309 (μέρος), 310 
(μέρος), 304 (μέρος), 305 (μέρος), 303 (μέρος), 301 (μέρος), 292 
(μέρος), 300 (μέρος), 295/1 (μέρος), 294 (μέρος), 293 (μέρος), 
345 (μέρος), 272/2 (μέρος), 346 (μέρος), 272/1 (μέρος), 347 (μέ
ρος), 271 (μέρος), 348 (μέρος), 546/1 (μέρος), 349 (μέρος), 545 
(δλον), 544/2 (μέρος), 544/1 (μέρος), 546/2 (μέρος), 543 (μέρος), 
541/1 (μέρος), 542 (δλον); 541/2 (μέρος), 525 (μέρος),, 524 (μέρος), 
523 (μέρος), 357 (μέρος), 522 (μέρος), 358 (μέρος), 359 (μέρος), 
363 (μέρος), 514 (μέρος), 513 (μέρος), 512 (μέρος),. 511 (μέρος), 
515 (μέρος), 510 (μέρος), 517 (μέρος), 509 (μέρος), 611 (μέρος), 
508 (μέρος), 612 (μέρος), 505 (μέρος), 613 (μέρος), 504 (μέρος), 
614 (μέρος), 502 (μέρος), 503 (μέρος), 501 (μέρος), 683 (μέρος), 
499 (μέρος), 500 (μέρος), 494/2 (μέρος), 494/1 (μέρος),. 495/2 (μέ
ρος), 495/1 (μέρος), 493 (μέρος), 489 (μέρος) και 490 (μέρος), του 
Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XXXVI11.30. 

Ή έκτασις γης της έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έξ 
είκοσι επτά σκαλών, δύο προσταθίων και 1,200 τετραγωνικών ποδών 
περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχε
δίου του υπογεγραμμένου υπό του Διευθυντού Τμήματος Δημοσίωιν 
"Εργων ημερομηνίας 24ης 'Ιουνίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό ποα/τός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω τοΟ Έπαρχου 
Λευκωσίας έν Λευκωσία. 

Έγένετο τη 29η Νοεμβρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 47/68/Α/ΙΙ.) 

'Αριθμός 976 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4. 

Δεδομένου δτι ή έν τώ παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί
νητος 'ιδιοκτησία (έν τοΐς εφεξής αναφερομένη ως «ή Ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι διά τήν δημιουργίαν ή άνά'πτυξιν οδών έν τη Δημοκρατία ή οιον
δήποτε τών ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται διά 
τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά τήν βελτίωσιν, εύθυγράμμισιν και 
ασφαλτόστρωσα/ τής όδοΰ Κελοκεδάρων—Σαλαμιοΰς. 

"Διά ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
τοΰ άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις 
τών όποιων ανετέθη ύπό τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου εις αυτόν, διά 
τοΰ παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τους 
ώς άνω σκοπούς και διατάττει τήν έπίταξιν αυτής υπό τής Δημο
κρατίας διά τους ώς εϊρήται σκοπούς διά περίοδον ενός έτους από 
τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως τοΰπαρόντος διατάγματος έν τη 
έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 


