
370 

Αριθμός 406 

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤ1ΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6 

Επειδή δια της διοικητικής -πράξεως υπ' αριθ. 209 δημοσιευθείσης 
εν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρα
τίας τής 2ας 'Απριλίου 1971, το Συμβούλιον Ύδατοπρομηθείας Λάρ-
νακος, 'Απαλλοτριουσα 'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώ
σεως καΐ περιγραφήν και λεπτομέρειας τής ακινήτου ιδιοκτησίας 
(έν τοις εφεξής αναφερομένης ως «ή ακίνητος ιδιοκτησία») ήτις είναι 
αναγκαία δια τους έν αυτή καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφε
λείας και έκάλει πάν πρόσωπον Ίσχυριζόμενον δτι κέκτηται οιονδή
ποτε δικαίωμα ή συμφέρον επί τής ακινήτου ιδιοκτησίας και ένιστά
μενον εις τήν σκοπουμένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης δπως ύποβάλη τήν 
ενστασιν αύτου όμοΰ μετά των αποδείξεων και λόγων προς υποστή
ριξα/ αυτής εντός τής έν τή ρηθείση γνωστοποιήσει καθοριζομένης 
προθεσμίας' 

Και επειδή ουδεμία ενστασις υπεβλήθη κατά τής σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως τής ακινήτου Ιδιοκτησίας" 

Και επειδή, λαμβανομένων ύπ' δψιν άπασών έν γένει των περι
στάσεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπαλλο
τριωθή δια τους έν τή είρημένη γνωστοποιήσει καθοριζόμενους σκο
πούς' 

Και επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον έχει εγκρίνει τήν ως εϊρη-
ται άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου ιδιοκτησίας : 

Διά ταύτα, ή Άπαλλοτριουσα 'Αρχή, ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις αυτήν δυνάμει του άρθρου 6 του περί 'Αναγκα
στικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά τοΰ παρόντος διατάττει τήν 
άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου ιδιοκτησίας δυνάμει των προνοιών του 
ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τή 27η Μαΐου 1971 
(Υ. Ε. 1377/59/6.) 

'Αριθμός 407 

Ο ΠΕΡΙ ΕΠ1ΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

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

Επειδή διά διοαάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ως διοικητικής 
πράξεως ύπ' άρ. 450 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημε
ρίδος τής Δημοκρατίας τής 12ης 'Ιουνίου 1970 (έν τοις εφεξής ανα
φερομένου ώς «το διάταγμα») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή περιγραφό
μενη έν τω Πίνακι του διατάγματος έχει έπιταχθή διά τους σκοπούς 
δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τω διατάγματι διά περί
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οδον ενός έτους από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως τοϋ 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, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμέιας εις αυτό δυνάμει της επιφυλάξεως (β) του εδαφίου 
(3) του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, δια του 
παρόντος παρατείνει την εν τω διατάγματι αναφερομένη ν περίοδον 
δια περαιτέρω περίοδον ενός έτους. 

Έγένετο τη 3η 'Ιουνίου 1971. 
(Υ.Ε. & Β . 714/11.) 

'Αριθμός 408 

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 διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ως διοικητικής 
πράξεως υπ' αρ. 564 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφη
μερίδος της Δημοκρατίας της 4ης 'Ιουλίου 1969 (έν τοις εφεξής ανα
φερομένου ως «τό διάταγμα υπ' άρ. 564») ή ακίνητος ιδιοκτησία, ή 
περιγραφόμενη έν τω Πίνακι τοΰ διατάγματος ύπ' άρ. 564, έχει έπι
ταχθή διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν 
τω διατάγματι υπ' άρ. 564 διά περίοδον δώδεκα μηνών άπό τής ημε
ρομηνίας τής δημοσιεύσεως του διατάγματος υπ' άρ. 564' 

Και επειδή διά διατάγματος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πρά
ξεως ύπ' άρ. 463 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος 
τής Δημοκρατίας τής 19ης 'Ιουνίου 1970, ή έν λόγω περίοδος έπιτά
ξεως παρετάθη μέχρι τής 3ης 'Ιουλίου 1971' 

Κα! επειδή ή ε'ιρημένη ακίνητος Ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρη μένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον δώδεκα μηνών : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τής επιφυλά
ξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτη
σίας Νόμου, ή ένάσκησις τών όποιων ανετέθη ύπό τοΰ Υπουργικού 
Συμβουλίου εις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει τήν περίοδον έπι
τάξεως διά περαιτέρω περίοδον δώδεκα μηνών, ήτοι μέχρι τής 3ης 
'Ιουλίου 1972. 

Έγένετο τή 5η 'Ιουνίου 1971. 
(Υ.Ε. 244/60/3.) 


