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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. [-.' 
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Και επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον έχει εγκρίνει την ώς εΐρηται 
απαλλοτρίωσα/ της ακινήτου ίδιοκτησ'ας : 

Δια ταύτα, ή Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή, ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορη,γουμένας ε'ις αυτήν δυνάμει του άρθρου 6 του περί 'Αναγκαστι
κής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, δια του παρόντος, διατάττει τήν άπαλ
λοτρίωσιν τη ς ακινήτου 'ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών του ρη
θέντος Νόμου. 

Έγένετο τη 18η Φεβρουαρίου 1971 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ, 
Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή. 

(Υ.Ε. 935/52/2.) 

'Αριθμός 137 
' Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΤΔΙΟΚΤΗΣ ΙΑΣ 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. 220 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου1 εφη
μερίδος της Δημοκρατίας τής 22ας Μαρτίου 1968 (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ώς «το διάταγμα ύπ' άρ. 220») ή ακίνητος ιδιοκτησία 
ή περιγραφόμενη έν τω Πίνακι του διατάγματος ύπ' άρ. 220 έπε
τάχθη δια τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν 
τω διατάγματι ύπ' αρ. 220 δια περίοδον ενός έτους άπό της ημερο
μηνίας τής δημοσιεύσεως του διατάγμοετος ύπ' άρ. 220. 

Και επειδή δια διαταγμάτων δημοσιευθέντων ώς διοικητικών πρά
ξεων ύπ' άρ. 130 και 227 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου 
εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 21ης Φεβρουαρίου 1969 και 20ής 
Μαρτίου 1970 αντιστοίχως, ή έν λόγω περίοδος έπιτάξεως παρετάθη 
μέχρι τής 21ης Μαρτίου 1971. 

...Και επειδή ή εΐρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
δια τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους. 

Δια ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
τής επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπι
τάξεω.ς 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών όποιων ανετέθη ύπό 
του Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, δια του παρόντος παρα
τείνειτήν περίοδον έπιτάξεως διά περαιτέρω' περίοδον ενός έτους, 
ήτοι μέχρι τής 21ης Μαρτίου 1972. 

Έγένετο τη 20η Φεβρουαρίου 1971 

(Υ.Σ.Ε. 201/61 /Α/Χ.)... 


