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ρος), 929 (μέρος), 928 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικου 
Σχεδίου XXXVI 1.2, τεμάχια υπ' αριθμούς 403 (μέρος), 395 (μέρος), 
394 (δλον), 391 (μέρος), 392 (μέρος), 393 (δλον), 389 (δλον), 390 
(μέρος), 388/1 (δλον), 388/2 (δλον), 368 (δλον) τοϋ Κυβερνητικού 
Χωρομετρικου Σχεδίου XXVI11.58.W, τεμάχια ύπ' αριθμούς 636 
(δλον), 633 (μέρος), 632 (μέρος), 630 (δλον), 629 (δλον), 626 (μέ
ρος), 625 (μέρος), 628 (δλον), 627 (δλον), 624 (μέρος), 622 (μέρος), 
621 (δλον), 620 (δλον), 619 (μέρος), 604 (δλον), 577 (μέρος), 574 
(δλον), 886.3 (δλον), 886.4 (δλον), 532 (μέρος),' 533 (μέρος), 529 
(μέρος), 531 (δλον), 530 (δλον), 886.1 (δλον), 522 (δλον), 521 (μέ
ρος), 523 (δλον), 524 (δλον), 525 (δλον), 520 (μέρος), 519 (μέρος), 
518 (μέρος), 512 (μέρος), 511 (μέρος), 528 (μέρος), 527 (δλον), 
526 (δλον), 504 (δλον), 508 (μέρος), 505 (μέρος), 889 (μέρος) καΐ 
896 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XXXVI I.ZW. 

Ή εκτασις γης της εν λόγω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται εξ 27 
σκαλών, ενός προσταθίου και 1,000 τετραγωνικών ποδών περίπου 
καΐ δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί του1 σχετικού σχεδίου του 
υπογεγραμμένοι ύπό του Διευθυντού Τμήματος Δημοσίων "Εργων, 
ημερομηνίας 10ης Δεκεμβρίου 1970. 

Άντίγραφον τού* είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας—Κυρήνειας έν Λευκωσία. 

Τη 11 η 'Ιανουαρίου 1971 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 
(Υ.Σ.Ε. 653/59/A/V.) 

'Αριθμός 43 

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα 'Απαλλοτριώσεως δυνάμει τοϋ άρθρου 6. 

'Επειδή δια της Διοικητικής Πράξεως υπ' αρ. 903, δημοσιευθείσης 
έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας 
της 6ης Νοεμβρίου 1970, ή Κυπριακή Δημοκρατία, 'Απαλλοτριουσα 
'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφή ν και 
λεπτομέρειας της ακινήτου Ιδιοκτησίας (έν τοις εφεξής αναφερομέ
νης ώς «ή ακίνητος Ιδιοκτησία»), ήτις είναι αναγκαία δια τους έν 
αύτη περιγραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει παν 
πρόσωπον ίσχυριζόμενον δτι έχει οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον 
επί τής ακινήτου ιδιοκτησίας και ένιστάμενον εις τήν σκοπουμένην 
άπαλλοτρίωσιν ταύτης, δπως ύποβάλη τήν ένστασιν αύτου όμοΰ μετά 
των αποδείξεων και λόγων προς ύποστήριξιν αυτής εντός τής έν τη 
ρηθείση γνωστοποιήσει αναφερομένης προθεσμίας* 

Και επειδή ουδεμία ενστασις υπεβλήθη κατά τής σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως τής ακινήτου ιδιοκτησίας· . 

Και επειδή, λαμβανομένων ύπ' δψιν άπασών έν γένει των περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμο ν δπως ή ακίνητος 'ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή 
διά τους έν τή ε'ιρημένη γνωστοποιήσει εκτιθεμένους σκοπούς,, ή οίον
δήποτε των τοιούτων σκοπών : 
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Νυν, δια ταύτα, ό 'Υπουργός Γεωργίας καί Φυσικών Πόρων, ένα-
σκών τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Σ.υμβούλιον 
δυνάμει του άρθρου 6 του περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νό
μου, ή ένάσκησις τών όποιων ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμβου
λίου εις αυτόν,, δια του παρόντος διατάττει την απαλλοτρίωσα/ της 
ακινήτου ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών του ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τήν 12ην Ιανουαρίου 1971. 
(Υ.Γ.Φ.Π. 2/59/3.) 

'Αριθμός 44 

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' άρ. 155 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημε
ρίδος τής Δημοκρατίας τής 16ης Φεβρουαρίου 1967 (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ως «το διάταγμα ύπ' αρ. 155») ή ακίνητος Ιδιοκτησία 
ή περιγραφόμενη έν τω Πινάκι του διατάγματος ύπ' άρ. 155 έχει έπι
ταχθή διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν 
τω διατάγματι ύπ' άρ. 155 διά περίοδον ενός έτους άπό τής ημερο
μηνίας τής δημοσιεύσεως του διοαάγματος ύπ' άρ. 155' 

Καί επειδή διά διαταγμάτων δημοσιευθέντων, ώς διοικητικών πρά
ξεων ύπ' άρ. 90, 34 καί 94 έν τώ Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου 
εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 1ης Φεβρουαρίου 1968, 17ης 'Ιανου
αρίου 1969 καί 30ής 'Ιανουαρίου 1970. αντιστοίχως, ή έν λόγω περί
οδος έπιτάξεως παρετάθη μέχρι τής 15ης Φεβρουαρίου 197Ί' 

Καί επειδή ή ειρημένη ακίνητος 'ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρη μένους 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) του άρθρου 4 του περί Έπιτά
ξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών όποιων ανετέθη ύπό του 
'Υπουργικού Συμβουλίου ε'ις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει τήν 
περίοδον έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι μέχρι 
τής 15ης Φεβρουαρίου 1972. 

Έγένετο τή 8η 'Ιανουαρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 235/63/Α/ΙΙΙ.) 

'Αριθμός 45 
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 ώς διοικητικής 
πράξεως ύπ' άρ. 158 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημε
ρίδος τής Δημοκρατίας τής 16ης Φεβρουαρίου 1967 (έν τοις εφεξής 


