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ΠΙΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος Ιδιοκτησία εν τω χωρίω ΣαλαμιοΟ της 'Επαρ

χίας Πάφου ύπό τεμάχια και εν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' αριθ. 137 
(μέρος) και 135/3 (μέρος), του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
XLVI.44 και τεμάχιον ύπ' αριθμόν 308 (μέρος) τοΟ Κυβερνητικού 
Χωρομετρικου Σχεδίου XLVI.52. 

Ή εκτασις γης της έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
μιας σκάλας, τριών προσταθίων και 2,800 τετραγωνικών ποδών πε
ρίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος έπι του σχετικού σχεδίου 
του υπογεγραμμένου ύπό του Διευθυντού Τμήματος Δημοσίων "Ερ
γων, ημερομηνίας 30ής 'Απριλίου 1971. 

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

'Εγένετο τή 30ή Νοεμβρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 21/61/A/VII·.) 

'Αριθμός 977 
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 ως διοικητικής 
πράξεως ύπ' άρ. 18 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερί
δος τής Δημοκρατίας τής 10ης 'Ιανουαρίου 1969 (έν τοΐς εφεξής ανα
φερομένου ως «το διάταγμα ύπ' άρ. 18») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή 
περιγραφόμενη έν τω Πινάκι του διατάγματος ύπ' άρ. 18 έχει έπι
ταχθή διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν 
τω διατάγματι ύπ' άρ. 18 διά περίοδον δώδεκα μηνών άπό τής ημερο
μηνίας τής δημοσιεύσεως του διατάγματος ύπ5 άρ. 18* 

Κα! επειδή διά διαταγμάτων δημοσιευθέντων ώς διοικητικών πρά
ξεων ύπ' άρ. 6 και 1009 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφη
μερίδος τής Δημοκρατίας τής 2ας 'Ιανουαρίου 1970 και 23ης Δεκεμ
,βρίου 1970, αντιστοίχως, ή έν λόγω περίοδος έπιτάξεως παρετάθη 
μέχρι τής 9ης 'Ιανουαρίου 1972. 

ΚαΙ επειδή ή ε'ιρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον δώδεκα μηνών : 

Διά ταΰτα, ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγούμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τής επιφυλά
ξεως (β) του εδαφίου (3) του* άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιο
κτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών όποιων ανετέθη ύπό του ΎπουρΝ/ικοΰ 
Συμβουλίου εις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει τήν περίοδον 
έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον δώδεκα μηνών, ήτοι μέχρι τής 9ης 
'Ιανουαρίου 1973. 

Έγένετο τή 7η Δεκεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 1278/59/Β/3.) 


