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έν τώ Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρα
τίας της 7ης Μαΐου 1971, το Συμβούλιον Ύδατοπρομηθείας Λάρνα-
κος; 'Απαλλοτριοΰσα 'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώ
σεως και περιγραφήν καΐ λεπτομέρειας της ακινήτου ιδιοκτησίας 
(έν τοΐς εφεξής αναφερομένης ως «ή ακίνητος Ιδιοκτησία») ήτις είναι 
αναγκαία δια τους έν αυτή καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφε
λείας και έκάλει παν 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 όμου μετά τών αποδείξεων και λόγων προς ύποστή
ριξιν αυτής εντός τής έν τη ρηθείση γνωστοποιήσει καθοριζομένης 
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 
διά τους έν τη είρημένη γνωστοποιήσει καθοριζόμενους σκοπούς" 

Και επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον έχει εγκρίνει τήν ώς εΐρη
ται άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου Ιδιοκτησίας : 

Διά ταύτα, ή ΆπαλλοτριοΟσα 'Αρχή, ενασκούσα τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας εις αυτήν δυνάμει του άρθρου 6 του περί 'Αναγ
καστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά του παρόντος διατάττει τήν 
άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών του 
ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τή 17η 'Ιουνίου 1971. 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΟΣ, 
ΆπαλλοτριοΟσα 'Αρχή. 

(Υ. Ε. 1377/59/6.) 

'Αριθμός 458 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως. 

Διά του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πινάκι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία διά τους ακο
λούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι διά τήν προμήθειοο/, συν
τήρησιν και άνάπτυξιν τών προμηθειών αΐτινες είναι άναγκαΐαι εις 
τήν ζωήν ή προάγουσι τήν εύημερίαν του κοινού, τήν συντήρησιν καΐ 
διανομήν ύδατος καΐ τήν καλυτέραν χρησιμοποίησιν και άνάπτυξιν 
ιδιοκτησίας διά δημοσίαν ώφέλειαν ή οιονδήποτε τών ρηθέντων σκο
πών ή δε άπαλλοτρίωσις ταύτης επιβάλλεται διά τους ακολούθους 
λόγους, ήτοι διά τήν βελτίωσιν της ύδατοπρομηθείας του χωρίου 
Κάτω Μονή. 

Πάς δστις Ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον έπι τής ώς εΐρηται 'ιδιοκτησίας καΐ ένίσταται είς τήν σκοπουμέ
νην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως εντός 15 ήμερων από της 
δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν τή έπισήμω έφημερίδι 
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της Δημοκρατίας άποστείλη προς την Έπιτροπήν Ύδατοπρο μη θείας 
Κάτω Μονής, μέσω τοΰ Έπαρχου Λευκωσίας και Κυρήνειας, λεπτο
μερή στοιχεία περί το δικαίωμα ή συμφέρον αύτοΰ, αποδείξεις τού
των, ώς και πλήρως ήτιολογημένη.ν εκθεσιν περί των λόγων τής εν
στάσεως αύτοΰ. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος Ιδιοκτησία έν τω χωρίω Κάτω Μονή τής Επαρ

χίας Λευκωσίας ύπό τεμάχιον καί έν σχέσει προς το τεμάχιον ύπ' άρ. 
866/1 (μέρος), του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου ΧΧΙΧ.44. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 400 
τετραγωνικών ποδών περίπου καί δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος 
επί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου υπό τοΰ Έπαρχου 
Λευκωσίας καί Κυρήνειας ημερομηνίας 21ης 'Ιουνίου 1971. 

Άντίγραψον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς επιθεώρησα/ 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας καί Κυρήνειας έν Λευκωσία. 

Έγένετο τή 25η 'Ιουνίου 1971. 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΜΟΝΗΣ, 

Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή. 
(Υ.Ε. 239/62.) 

'Αριθμός 459 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 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 υπ' άρ. 532 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου 
εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 3ης 'Ιουλίου 1970 (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ώς «το διάταγμα») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή περιγρα
φόμενη έν τω Πινάκι του διατάγματος έχει έπιταχθή δια τους σκο
πούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τω διατάγματι δια 
περίοδον ενός έτους από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του δια
τάγματος' 

Καί επειδή ή είρημένη ακίνητος ιδιοκτησία ει ναι εισέτι αναγκαία 
δια τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας δια περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Δια ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών καί "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Σ υμβούλιον δυνάμει 
τής επιφυλάξεως (β) τοΰ εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτά
ξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών όποιων ανετέθη ύπό του 
Ύπουργικοΰ Συμβουλίου ε'ις αυτόν, δια τοΰ παρόντος παρατείνει 
τήν έν τω διατάγματι άναφερομένην περίοδον δια περαιτέρω περί
οδον ενός έτους, ήτοι μέχρι τής 2ας 'Ιουλίου 1972. 

Ένένετο τή 23η 'Ιουνίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 75/59/1/Α/5.) 


