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'Αριθμός 426 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα 'Απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6 

'Επειδή δια της διοικητικής πράξεως ύπ' άρ. 168, δημοσιευθείσης 
εν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρα
τίας της 19ης Μαρτίου 1971, ή Κυπριακή Δημοκρατία, Άπαλλοτρι-
οΰσα 'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγρα
φήν και λεπτομέρειας τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας (εν τοις εφεξής ανα
φερομένης ώς «ή ακίνητος Ιδιοκτησία»)', ήτις είναι αναγκαία δια 
τους έν αυτή περιγραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκα
λεί παν πρόσωπον ίσχυριζόμενον δτι έχει οιονδήποτε δικαίωμα ή 
συμφέρον επί τής ακινήτου ιδιοκτησίας και ένιστάμενον ε'ις τήν σκο
πουμένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης δπως ύποβάλη τήν ένστασιν αύτοΰ 
όμοΰ μετά των αποδείξεων καΐ λόγων προς ύποστήριξιν αυτής εντός 
τής έν τή ρηθείση γνωστοποιήσει αναφερομένης προθεσμίας" 

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

Και επειδή λαμβανομένων ύπ' όψιν άπασών έν γένει των περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή 
δια τους έν τή είρημένη γνωστοποιήσει εκτιθεμένους σκοπούς, ή οιον
δήποτε των τοιούτων σκοπών : 

Διά ταΰτα, ό Υπουργός Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων, ένασκών 
τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυ
νάμει του άρθρου 6 του περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νό
μου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό του Υπουργικού; Συμ
βουλίου εις αυτόν, διά του παρόντος διατάττει τήν άπαλλοτρίωσιν 
τής ακινήτου ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών του ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τή 28η Μαΐου 1971 
(Υ.Γ. & Φ.Π. 161/59/C) 

'Αριθμός 427 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4 
Δεδομένου δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πινάκι περιγραφόμενη ακί

νητος ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») 
εΐναι αναγκαία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι διά τήν δημοσίαν ύγείαν, διά τήν διατήρησιν και άνάπτυξιν τών 
προμηθειών αΐτινες είναι άναγκαΐαι ε'ις τήν ζωήν ή προάγουσι τήν 
εύημερίαν του κοινού, διά τήν προαγωγήν ή άνάπτυξιν τής γεωρ
γίας καί τήν καλυτέραν διά τήν δημοσίαν ώφέλειαν χρησιμοποίησα/ 
και άνάπτυξιν τής ιδιοκτησίας ή οιονδήποτε τών είρημένων σκοπών 
καί ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται διά τους ακολούθους λό
γους, ήτοι διά τήν δημιουργίαν Κτηνοτροφικής περιοχής προς τον 
σκοπόν μετακινήσεως καταλυμάτων ζώων έκ τής περιοχής τοΟ 
χωρίου Άθηαίνου. 

Διά ταΰτα, ό 'Υπουργός Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων, ένασκών 
τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυ
νάμει του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου ή ένά
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σκησις των οποίων ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου εις 
αυτόν, δια του παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία είναι αναγ
καία δια τους ώς άνω σκοπούς και διατάττει την έπίταξιν αυτής ύπό 
της Δημοκρατίας δια τους ώς εϊρηται σκοπούς δια περίοδον 12 μη
νών από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως τοΟ παρόντος διατά
γματος έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Άθηαίνου της Επαρ

χίας Λάρνακος ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τα τεμάχια ύπ' αριθ. 
42 (όλον), 55 (όλον), 56 (όλον), 57/2 (όλον), 57/1 (όλον), 58 (όλον), 
57/3 (όλον), 57/4 (όλον), 89 (όλον), 88/3 (όλον), 84 (όλον), 88/2 
(όλον), 88/1 (όλον), 87 (όλον), 86 (όλον), 85 (όλον), 83 (όλον), 
88/4 (όλον), 90 (όλον), 92 (όλον), 88/5 (όλον), 82 (όλον), 80 (όλον), 
362 (όλον), 333 (όλον), 334 (όλον), 331 (όλον), 330 (όλον) και 
329 (όλον) τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XXX1.46. 

Ή εκτασις γης τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εξ 
89 σκαλών, ενός προσταθίου και 1,900 τετραγωνικών ποδών περίπου 
και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου τοΰ 
υπογεγραμμένου ύπό τοΰ Διευθυντού Τμήματος Γεωργίας, ημερο
μηνίας 27ης 'Απριλίου 1971. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείώ του Έπαρχου 
Λάρνακος. 

Έγένετο τη 28η Μαΐου 1971 
(Υ.Γ.Φ.Π. 218/69.) 

'Αριθμός 428 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 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 διοικητι
κής πράξεως ύπ' αρ. 474 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου 
εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 12ης 'Ιουλίου 1968 (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ώς «το διάταγμα ύπ' αρ. 474») ή ακίνητος 'ιδιοκτησία 
ή περιγραφόμενη έν τω Πίνακι τοΰ διατάγματος ύπ' άρ. 474 έχει 
έπιταχθή δια τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους 
έν τω διατάγματι ύπ' άρ. 474 διά περίοδον ενός έτους από τής ημε
ρομηνίας τής δημοσιεύσεως τοΰ διατάγματος ύπ' άρ. 474" 

Και επειδή διά διαταγμάτων δημοσιευθέντων ώς διοικητικών πρά
ξεων ύπ' αριθμούς 480 και 459 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επι
σήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 20ής 'Ιουνίου 1969 και 19ης 
'Ιουνίου 1970 αντιστοίχως, ή έν λόγω περίοδος έπιτάξεως παρετάθη 
μέχρι τής 11ης 'Ιουλίου 1971* 

Καί επειδή ή είρημένη ακίνητος 'ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών καί "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
τής επιφυλάξεως (β) τοΰ εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 4 τοΰ περί Έπι
τάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών όποιων ανετέθη ύπό 
του Ύπουργικοΰ Συμβουλίου εις αυτόν, διά τοΰ παρόντος πάρα


