
17 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας—Κυρήνειας εν Κυρήνεια. 

Τη 4η ' Ιανουαρίου 1971 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
ΆπαλλοτριοΟσα 'Αρχή. 

(Υ. Σ.Ε. 126/69.) 

'Αριθμός 19 
Ο ΠΕΡΙ Α Η Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ω Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 

'Επειδή δια της Διοικητικής Πράξεως ύπ' αρ. 43, δημοσιευθείσης 
έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας 
της 16ης Ιανουαρίου 1970, ή Κυπριακήί Δημοκρατία, Άπαλλοτριούσα 
'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφήν κα ι 
λεπτομέρειας της ακινήτου ιδιοκτησίας (έν τοΐς εφεξής αναφερομέ
νης ως «ή ακίνητος ιδιοκτησία»), ήτις είναι αναγκαία δια τους έν 
αύτη περιγραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει πάν 
πρόσωπον ίσχυριζόμενον δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον έπί τής ακινήτου ιδιοκτησίας και ένιστάμενον ε'ις την σκοπου
μένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης δπως ύποδάλη τήν έ'νστασιν αύτου όμοΰ 
μετά των αποδείξεων και λόγω ν προς ύποστήριξίν αυτής εντός τής 
έν τή ρηθείση γνωστοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας· 

Κα! επειδή ό Υπουργός 'Εσωτερικών—'Αμύνης, άμα τή παρόδω 
τής έν τή προμνησθείση γνωστοποιήσει απαλλοτριώσεως καθοριζο
μένης προθεσμίας κατόπιν εξετάσεως των ενστάσεων τώ ν γε\ομέ
νων κατά της σκοπούμενης απαλλοτριώσεως της ακινήτου ιδιοκτη
σίας, διεβίβασε ταύτας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον όμοΰ μετά τώ ν 
παρατηρήσεων και υποδείξεων του έπ' αυτών" 

ΚαΙ επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον, λαβόν ύπ' δψιν άπάσας έν 
γένει τάς περιστάσεις, κρίνει σκόπιμον δπως ή ακίνητος Ιδιοκτησία 
άπαλλοτριωθή διά τους έν τή είρημένη γνωστοποιήσει εκτιθεμένους 
σκοπούς : 

Διά ταύτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον. ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας ε'ις αυτό δυνάμ,ει του άρθρου 6 του περί 'Αναγκα
στικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά του παρόντος διατάττει τήν 
άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου Ιδιοκτησίας δυνάμει των προνοιών του 
ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τή 14η ' Ιανουαρίου 1971. 
(Υ. Ε. 1278/59/Ε/9.) 

'Αριθμός 20 
Ο ΠΕΡΙ Ε Π Ι Τ Α Ξ Ε Ω Σ Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα παρατάσεως περιόδου διατάγματος έπιτάξεως 
δυνάμει τοϋ άρθρου 4 ( 3 ) . 

'Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ως διοικητικής 
πράξεως ύπ

1 άρ. 93 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου έφημερί-
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δος της Δημοκρατίας της 30ης Ιανουαρίου 1970 (εν τοΐς εφεξής ανα
φερομένου ώς «το διάταγμα») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή περιγραφό
μενη έν τω Πινάκι του διοαάγμοττος έχει έπιταχθή δια τους σκοπούς 
δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τω διατάγματι δια περί
οδον ενός 'έτους από της ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του δια
τάγματος' 

Και επειδή ή ε'ιρημένη ακίνητος Ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
δια τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας δια περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Δια ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών καΐ "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Υπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
της επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπι
τάξεως ' Ιδιοκτησίας Νόμου,, ή ένάσκησις των οποίων ανετέθη ύπό 
του Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, δια του παρόντος παρατείνει 
την έν τω διατάγματι άναφερομένην περίοδον διά περαιτέρω περίοδον 
ενός έτους, ήτοι μέχρι τής 29ης 'Ιοα/ουαρίου Ί972. 

Έγένετο τη 4η 'Ιανουαρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 782/59/Α/Χ.) 

'Αριθμός 21 
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 διοπάγμοοτος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως ύπ' αρ. 91 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημε
ρίδος τής Δημοκρατίας τής 7ης Φεβρουαρίου 1969 ( έ ν τοις εφεξής 
αναφερομένου ώς «το διάταγμα ύπ' αρ. 91») ή ακίνητος 'ιδιοκτησία 
ή περιγραφόμενη έν τω Πινάκι του διατάγματος ύπ' άρ. 91 έχει έπι
ταχθη διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν 
τω διατάγματι ύπ' αρ. 91 διά περίοδον 'ενός έτους από τής ημερομη
νίας τής δημοσιεύσεως του διατάγματος ύπ' άρ. 91' 

Και επειδή διά διατάγματος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πρά
ξεως ύπ' άρ. 48 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος 
τής Δημοκρατίας τής 16ης ' Ιανουαρίου 1970, ή έ ν λόγω περίοδος έπι
τάξεως παρετάθη μέχρι τής 6ης Φεβρουαρίου 1971' 

Και επειδή, ή ε'ιρημένη ακίνητος 'ιδιοκτησία είναι είσέτι αναγκαία 
διά τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων,, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Υπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
τής επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτά
ξεως ' Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου ε'ις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει τήν 
περίοδον έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι μέχρι 
τής 6ης Φεβρουαρίου 1972. 

Έγένετο τη 4η 'Ιανουαρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 680/59/Α/ Ι Ι . ) 


