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'Αριθμός 135 
Ο ΠΕΡΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1970 

Διορισμός δυνάμει των άρθρων 4 και 5 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον άπεφάσισεν δπως διορίση δυνάμει των 
άρθρων 4 και 5 του περί θεατρικού 'Οργανισμού Κύπρου Νόμου, 
'Αρ. 71 του 1970, διά περίοδον τριών ετών από της 1ης Μαρτίου 1971, 
τα ακόλουθα πρόσωπα ως Πρόεδρον και Μέλη χοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου του θεατρικού 'Οργανισμού Κύπρου και της Καλλιτεχνικής 
Επιτροπής θεάτρου, αντιστοίχως : 

(α) Διοικητικόν Συμβούλιον του θεατρικού 'Οργανισμού Κύπρου: 
κ. Φρίξος Βράχας, Πρόεδρος . , . 
κ. Μαίρη Π. Σταύρου \ 
κ, Τερέζα Χατζή παύλου 
κ. 'Οδυσσεύς Ίωαννίδης Ι Μέλη. 
κ. Χάρης Χατζηκυριάκος [ 
κ. Τάκης Φυλακτού 
κ. Χάρης Δημητρίου / 

(β) Καλλιτεχνική Επιτροπή θεάτρου : 
κ. Παναγιώτης Σέργης, Πρόεδρος 

' κ. Ναδίνα Δημητρίου \ ■ ■ ' ' . . · ' 
κ. 'Ανδρέας Χριστοφίδης [ 
κ. Κώστας Μάντης Γ Μέλη. 
κ.. Πανικός Σχίζας / 

Τή 18η Φεβρουαρίου 1971 

'Αριθμός 136 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ώ Σ Ε Ω ς ΝΟΜΟΣ 1962 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα 'Απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6 
'Επειδή διά διοικητικής πράξεως υπ' άρ. 1018 δημοσιευθείσης εν 

τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας 
τής 31ης Δεκεμβρίου 1970, το Συμβούλιον Βελτιώσεως Ριζοκαρπά-
σου, Άπαλλοτριούσα: 'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποΐησιν απαλλοτριώ
σεως και περιγραφήν και λεπτομέρειας τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας 
(έν τοΐς εφεξής αναφερομένης ώς «ή ακίνητος Ιδιοκτησία:») ήτις εΐναι 

. αναγκαία διά τους έν αύτη καθοριζ'ομένους σκοπούς δημοσίας ωφε
λείας και έκάλει παν πρόσωπον 'ισχυριζόμενον δτι κέκτηται οίονδή

·"7: "ποτέδικαίωμα ή συμφέρον επί τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας και ένιστά
' μένον εΐ'ις τήν σκοπουμένηνάπαλλοτρίωσίν ταύτης δπως ύποβάλη τήν 

ενστασιν αύτοΰ ομού μετά.τών αποδείξεων και λόγων προς ύποστή
ριξιν αυτής εντός τής έν τή ρηθείση γωστοποιήσει καθοριζομένης 
προθεσμίας. 

··"· : Και επειδή: ουδεμία ένστασις υπεβλήθη κατά τής σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας. 

Και επειδή, λαμβανομένων υπ' δψιν άπασών "έν γένει των περι
στάσεων, κρίνεται σκόπιμόν δπως ή ακίνητος 'ιδιοκτησία άπαλλο
τριωθή διά τους έν τή ε'ιρημένη γνωστοποιήσει καθορίζουμε νους 
σκοπούς. [-.' 


