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'Αριθμός 403 
Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 32. 

Επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον έχει ίκανοποιηθή ότι, επί τω 
τέλει επιβολής και εισπράξεως οιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος επί 
ακινήτου ιδιοκτησίας δυνάμει του άρθρου 30 του περί 'Αποχετευτικών 
Συστημάτων Νόμου του 1971, επιβάλλεται ή διενέργεια συγχρόνου 
και ομοιομόρφου εκτιμήσεως της αξίας της ακινήτου ιδιοκτησίας, της 
κειμένης εντός της περιοχής της καθιδρυθείσης δια του Διατάγματος 
του εκδοθέντος δυνάμει τών διατάξεων τοϋ άνω αναφερομένου Νόμου 
και δημοσιευθέντος ύπ' αριθμόν Διοικητικής Πράξεως 38 εν τω Τρίτω 
Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκροττίας της 22ας 
'Ιανουαρίου 1971, δια του παρόντος διατάττει τήν διενέργειαν γενι
κής εκτιμήσεως τής αξίας τής εν τή εν λόγω περιοχή κειμένης ακι
νήτου 'ιδιοκτησίας υπό τοΰ Διευθυντού του Κτηματολογικού και Χω-
ρομετρικοΰ Τμήματος εφαρμοζομένων προς τούτο, τηρουμένων τών 
αναλογιών, τών διατάξεων του περί 'Ακινήτου 'Ιδιοκτησίας (Διακα-
ταχή, 'Εγγραφή και Έκτίμησις) Νόμου, τών άφορωσών εις τήν δυνά
μει του άρθρου 69 του ιδίου Νόμου διενεργουμένην έκτίμησιν. 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον περαιτέρω διατάττει δπως αί ώς εκ 
τής ώς άνω εκτιμήσεως διενεργούμενοι δαπάναι καλύπτωνται κατά 
το εν τέταρτον αυτών ύπό του Συμβουλίου 'Αποχετεύσεων 'Αμμο
χώστου. 

'Εξεδόθη τή 27η Μαΐου 1971. 

'Αριθμός 404 

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡίΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 

Επειδή διά τής διοικητικής πράξεως ύπ' αριθμόν 105 δημοσιευθεί
σης εν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημο
κρατίας τής 19ης Φεβρουαρίου 1971, ή Κυπριακή Δημοκρατία, Άπαλ
λοτριοΰσα 'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίηση/ απαλλοτριώσεως και περι
γραφήν και λεπτομέρειας τής ακινήτου ιδιοκτησίας (εν τοις εφεξής 
αναφερομένης ώς «ή ακίνητος ιδιοκτησία») ήτις εΐναι αναγκαία διά 
τους έν αύτη περιγραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και 
έκάλει πάν πρόσωπον ίσχυριζόμενον δτι έχει οίονδήποτε δικαίωμα 
ή συμφέρον επί τής ακινήτου ιδιοκτησίας και ένιστάμενον εις τήν 
σκοπουμένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης δπως ύποβάλη τήν ένστασιν 
αύτου όμοΟ μετά τών αποδείξεων και λόγων προς ύποστήριξιν αυτής 
εντός τής έν τή ρηθείση γνωστοποιήσει αναφερομένης προθεσμίας' 

Και επειδή ουδεμία ένστασις υπεβλήθη κατά τής σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως τής ακινήτου ιδιοκτησίας' 

Και επειδή, λαμβανομένων ύπ' όψιν άπασών έν γένει τών περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος 'ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή 


