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μέσω το.0 Έπαρχου Πάφου, λεπτομερή στοιχεία περί το δικαίωμα 
ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις τούτων ώς και πλήρως ήτιολογημένην 
εκθεσιν περί των λόγων της ενστάσεως αύτου. 

Π Ι Ν Α Ξ 

Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τω χωρίω Πάνω Παναγιά της 
Επαρχίας Πάφου ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τα τεμάχια υπ* άρ. 
109 (μέρος) καί 108 (μέρος), του Χωριτικου σχεδίου του χωρίου 
Uccvccyia. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
500 τετραγωνικών ποδών περίπου καί δεικνύεται δι' ερυθρού χρώ
ματος επί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό του Έπαρ
χου Πάφου ημερομηνίας 25ης Μαΐου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό ποη/τός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Πάφου. 

Έγένετο τη 31η Μαΐου 1971. 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΠΑΝΑΠΑΣ, 

Άπαλλοτριούσα 'Αρχή. 
(Υ. Ε. 1278/59/ Ε/10.) 

'Αριθμός 383 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 

Επειδή διά της. διοικητικής πράξεως ύπ' άρ. 104, δημοσιευθείσης 
έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος της Δημοκρα
τίας τής 19η,ς Φεβρουαρίου 1971, ή Κυπριακή Δημοκροατία, Άπαλλο^ 
τριουσα 'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησα/ απαλλοτριώσεως καί περι
νραφήν καί λεπτομέρειας τής ακινήτου ιδιοκτησίας (έν τοις εφεξής 
αναφερομένης ώς «ή ακίνητος ιδιοκτησία») ήτις είναι αναγκαία διά 
τους έν αύτη περιγραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας καί έκάλει 
παν πρόσωπον Ίσχυριζόμενον ότι έχει οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον 
έπί τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας καί ένιστάμενον ε'ις τήν σκοπουμένην 
άπαλλοτρίώσιν ταύτης δπως ύποβάλη τήν ενστασιν αύτου όμου μετά 
των αποδείξεων καί λόγων προς ύποστήριξίν αυτής εντός της έν τή 
ρηθείση γνωστοποιήσει αναφερομένης προθεσμίας* 

Καί επειδή ουδεμία ενστασις υπεβλήθη κατά τής σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως τής ακινήτου ιδιοκτησίας' 

Καί επειδή, λαμβανομένων ύπ' όψιν άπασών έν γένει των περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή 
διά τους έν τή είρημένη γνωστοποιήσει εκτιθεμένους σκοπούς,, ή οίον. 
δήποτε των τοιούτων σκοπών : 
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Δια ταύτα, ό 'Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Υπουργικό ν Συμβούλιον δυνάμει 
του άρθρου 6 του περί Άνοτγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, ή 
ένάσκησις τών όποιων ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου εις 
αυτόν, διά του παρόντος διατάττει τή ν άπαλλοτρίωσίν της ακινήτου 
ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών του ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τη 25η Μαΐου 1971. 

(Υ. Σ.Ε. 198/59/9/Α/2.) 

'Αριθμός 384 

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διόαοτ/μα παρατάσεως περιόδου διατάγματος έπιτάξεως 
δυνάμει του άρθρου 4 (3). 

'Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως ύπ' αρ. 804 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημε
ρίδος τής Δημοκροατίας της 17ης 'Οκτωβρίου 1969 (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ώς «το διάταγμα ύπ' αρ. 804») ή ακίνητος Ιδιοκτησία 
ή περιγραφόμενη έν τω Πίνακι του διατάγματος ύπ' αρ. 804 έχει έπι
ταχθή διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν 
τω διατάγματι ύπ' αρ. 804 διά περίοδον ενός έτους άπό τής ημερο
μηνίας τής δημοσιεύσεως του διατάγματος ύπ' άρ. 804 μέχρι τής 
19ης 'Ιουνίου 1970* 

Και επειδή διά διατάγματος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πρά
ξεως ύπ' άρ. 453 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος 
τής Δημοκρατίας τής 12ης 'Ιουνίου 1970, ή έν λόγω περίοδος έπιτά
ξεως παρετάθη μέχρι τής 19ης 'Ιουνίου 197Τ 

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

Διά ταύτα, ό Υπουργός 'Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τής επιφυλά
ξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιο
κτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό του Υπουργι
κού Συμβουλίου εις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει τήν περί
οδον έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι μέχρι τής 
19ης 'Ιουνίου 1972. 

Έγένετο τη 20ή Μαΐου 1971. 
(Υ.Ε. 40/14/7/64.) 


