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γεγραμμένων ύπό του Γενικού Διευθυντού τοϋ 'Υπουργε ίου Ε μ π ο 
ρίου και Βιομηχανίας, ημερομηνίας 19ης ' Ιουνίου 1971. 

Ά ν τ ί γ ρ α φ ο ν των είρημένων σχεδίων διατίθενται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τω Γραφείω του Έ π α ρ χ ο υ 
Λευκωσίας εν Λευκωσία. 

Έ ν Λευκωσία τη 28η ' Ιουνίου 1971 
(Υ.Ε. & Β. 1126/V.) 

'Αριθμός 480 
Ο ΠΕΡΙ Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ω Σ Ε Ώ Σ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Δ ι ά τ α γ μ α 'Απαλλοτριώσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 6 

'Επειδή διά της διοικητικής πράξεως ύπ' αριθμόν 150 δημοσιευ
θείσης έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος της Δημο
κρατίας της 12ης Μαρτίου 1971, ή Κυπριακή Δημοκρατία, Ά π α λ λ ο 
τριοΰσα 'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περι
γραφήν και λεπτομέρειας τής ακινήτου ιδιοκτησίας (έν τοις εφεξής 
αναφερομένη ως «ή ακίνητος ιδιοκτησία») ήτις είναι αναγκα ία διά 
τους έν αυτή περιγραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει 
παν πρόσωπον Ίσχυριζόμενον δτι έχει οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον έπί τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας και ένιστάμενον εις τήν σκοπου
μένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης δπως ύποδάλη τήν ένστασιν αύτου όμοΟ 
μετά των αποδείξεων καΐ λόγων προς υποστήριξη/ αυτής εντός τής 
έν τη ρηθείση γνωστοποιήσει αναφερομένης προθεσμίας ' 

Και έπειδη ουδεμία ενστασις υπεβλήθη κατά τής σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως τής ακινήτου ιδιοκτησίας* 

Και επειδή, λαμβανομένων ύπ' όψιν άπασών έν γένει των περι
στάσεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπαλλο
τριωθή διά τους έν τη ε'ιρημένη γνωστοποιήσει εκτιθεμένους σκοπούς, 
ή οιονδήποτε των τοιούτων σκοπών : 

Διά ταΰτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
του άρθρου 6 του περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, ή 
ένάσκησις των οποίων ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου ε'ις 
αυτόν, διά τοΰ παρόντος διατάττει τήν άπαλλοτρίωσιν της ακινήτου 
ιδιοκτησίας δυνάμει των προνοιών του ρηθέντος Νόμου. 

'Εγένετο τή 2α ' Ιουλίου 1971 
(Υ.Σ.Ε. 653/59/A/V.) 

'Αριθμός 481 
Ο ΠΕΡΙ Ε Π Ι Τ Α Ξ Ε Ω Σ Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Δ ι ά τ α γ μ α Έ π ί τ ά ξ ε ω ς δυνάμει του άρθρου 4 

Δεδομένου δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί
νητος ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή Ιδιοκτησία») 
είναι α ν α γ κ α ί α διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι τήν προμήθειαν ή/και διατήοησιν ή/και άνάπτυξιν προμηθειών 
καιυπηρεσιών α'ίτινες είναι άναγκα ΐα ι ε'ις τήν ζωήν και προάγουσι 
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την εύημερίαν ή την αναψυχή ν τοΰ κοινού ή οιονδήποτε των ρηθέντων 
σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται δια τους ακολούθους 
λόγους, ήτοι δια σκοπούς σχετιζομένους με τήν άνέγερσιν ηλεκτρικού 
υποσταθμού ή/καί τήν έπέκτασιν υπάρχοντος τοιούτου υπό της 'Αρχής 
Ηλεκτρισμού Κύπρου δια τον μετασχηματισμόν, προμήθειαν και 
διανομήν ηλεκτρικού ρεύματος προς χρήσιν δι' οικιακούς, εμπορικούς 
και βιομηχανικούς σκοπούς. 

Δια ταύτα, το Ύπουργικον Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 
' Ιδιοκτησίας Νόμου, διά του παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία 
είναι αναγκαία διά τους ώς άνω σκοπούς και διατάττει τήν έπίταξιν 
αυτής ύπό τής Δημοκρατίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς διά πε-
ρίοδον δώδεκα μηνών από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του 
παρόντος διατάγματος εν τή έπισήμω εφημέριοι τής Δημοκρατίας. 

ΠΙΝΑΞ 

Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τή 'Ενορία "Αγιος Γεώργιος 
τοΰ χωρίου Μόρφου τής 'Επαρχίας Λευκωσίας ύπό τεμάχιον καΐ εν 
σχέσει προς το τεμάχιον υπ' αριθμόν 43 (μέρος) τοΰ Συμπλέ
γματος «Α», 

Ή έκτασις γής τής εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εξ 616 
τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται οι' ερυθρού χρώματος 
επί τοΰ σχετικού σχεδίου τοΰ υπογεγραμμένου ύπό τοΰ Γενικού Διευ
θυντού τοΰ Υπουργείου 'Εμπορίου και Βιομηχανίας, ημερομηνίας 
15ης 'Απριλίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου 
Λευκωσίας/Κυρηνείας, εν Λευκωσία. 

Έγένετο τή 28η 'Ιουνίου 1971 
(Υ.Ε. & Β. 1066/Χ.) 

'Αριθμός 482 

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔ ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

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

Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως υπ' αρ. 595 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημε
ρίδος τής Δημοκρατίας τής 17ης 'Ιουλίου 1970 (έν τοις εφεξής αναφε
ρομένου ώς «το διάταγμα») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή περιγραφόμενη έν 
τω Πίνακι του Διατάγματος έπετάχθη διά τους σκοπούς δημοσίας ωφε
λείας τους αναφερομένους έν τω διατάγματι διά περίοδον 12 μηνών 
από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως τοΰ Διατάγματος· 

Και επειδή ή είρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον 12 μηνών : 

Διά ταΰτα, ό Υπουργός Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις το Ύπουργικον Συμβούλιον δυνάμει τής επιφυλάξεως 


