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κρατίας της 15ης Ίανουαρίου 1971, ή Κυπριακή Δημοκρατία,, Ά π α λ -
λοτριοΟσα 'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως καΐ περί. 
γραφήν και λεπτομέρειας της ακινήτου ιδιοκτησίας (εν τοις εφεξής 
αναφερομένης ώς «ή ακίνητος ιδιοκτησία») ήτις είναι αναγκαία δια 
τους εν αύτη περιγραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας καΐ 
έκάλει παν πρόσωπον Ίσχυριζόμενον δτι έχει οιονδήποτε δικαίωμα 
ή συμφέρον επί τής ακινήτου ιδιοκτησίας και ένιστάμενον εις τήν 
σκοπουμένην απαλλοτρίωσιν ταύτης δπως ύποβάλη τήν ενστασιν 
αύτοΰ όμοΰ μετά τών αποδείξεων και λόγων προς ύποστήριξιν αυτής 
εντός τής εν τη ρηθείση γνωστοποιήσει αναφερομένης προθεσμίας" 

Και επειδή ουδεμία ενστασις υπεβλήθη κατά της σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας* 

Κα! επειδή,, λαμβανομένων ύπ' όψιν άπασών έν γένει τών περι
στάσεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπαλλο
τριωθή διά τους έν τή ειρημένη γνωστοποιήσει εκτιθεμένους σκοπούς, 
ή οιονδήποτε τών τοιούτων σκοπών : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
του άρθρου 6 του περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, ή 
ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό τού Υπουργικού Συμβουλίου 
ε'ις αυτόν, διά του παρόντος διατάττει τήν απαλλοτρίωσιν τής ακι
νήτου· Ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών του ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τή 13η 'Ιουλίου 1971 
(Υ. Σ.Ε. 160/62/Α/1.) 

'Αριθμός 549 
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' αριθμόν 705 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου 
εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 25ης Αυγούστου 1967 (έν τοΐς εφε
ξής αναφερομένου ώς «το διάταγμα ύπ' αριθμόν 705») ή ακίνητος 
ιδιοκτησία ή περιγραφόμενη έν τω Πίνακι του διατάγματος ύπ* 
αριθμόν 705 έπετάχθη διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους 
αναφερομένους έν τω διατάγματι ύπ' αριθμόν 705 διά περίοδον δώ
δεκα μηνών από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του διατάγματος 
ύπ' αριθμόν 705' 

Κα! επειδή διά διαταγμάτων δημοσιευθέντων ώς διοικητικών πρά
ξεων ύπ' αριθμούς 591, 626 και 603 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της 
επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας τής 16ης Αυγούστου 1968, 
τής 1ης Αυγούστου 1969 και τής 17ης 'Ιουλίου 1970, αντιστοίχως, ή 
έ ν λ ό γ ω περίοδος έπιτάξεως παρετάθη μέχρι τής 25ης Αυγούστου 
1971· 

Και έπειδη ή ειρημένη ακίνητος 'ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον δώδεκα μηνών : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας ε'ις το 'Υπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει της έπιφυ



494 

λάξεως (β) τοϋ εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως "Ιδιο
κτησίας Νόμου, ή ένάσκησις των οποίων ανετέθη ύπό του Υπουργικού 
Συμβουλίου εις αυτόν, δια του παρόντος παρατείνει την περίοδον 
έπιτάξεως δια περίοδον δώδεκα μηνών,: ήτοι μέχρι της 25ης Αυγού
στου 1972. 

Έγένετο τη 7η 'Ιουλίου 1971 
(Υ.Ε. 758/59/2.) 

'Αριθμός 550 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα παρατάσεως περιόδου διοαάγματος έπιτάξεως 
δυνάμει του άρθρου 4(3) 

Επειδή δια διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως ύπ' αριθμόν 641 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου 
εφημερίδος της Δημοκροσίας της 31ης Ιουλίου 1970 (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ώς «το διάταγμα») ή ακίνητος Ιδιοκτησία ή περιγρα
φόμενη έν τω Πινάκι του διατάγματος έπετάχθη δια τους σκοπούς 
δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τω διατάγματι δια πε
ρίοδον ενός έτους άπό της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του δια
τάγματος' 

Και επειδή ή είρημένη ακίνητος Ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
δια τους προειρη μένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον 'ενός έτους : 

Διά ταύτα, ό 'Υπουργός Εσωτερικών,, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει της επιφυ
λάξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιο
κτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών όποιων ανετέθη ύπό του Υπουργικού 
Συμβουλίου ε'ις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει τήν έν τω διατά
γματι άναφερομένην περίοδον διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους. 

Έγένετο τή 9η Ιουλίου 1971 
(Υ.Ε. 1377/59/6.) 

'Αριθμός 551 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα παρατάσεως περιόδου διατάτ/ματος έπιτάξεως 
δυνάμει του άρθρου 4 (3) 

Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως ύπ' αριθμόν 585 έν τω Τρίτω. Παραρτήματι τής επισήμου 
εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 16ης Αυγούστου 1968 (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ώς «τό διάτοτ/μα ύπ' αριθμόν 585») ή ακίνητος ιδιο
κτησία ή περιγραφόμενη έν τω Πινάκι του διατάγματος ύπ' αριθμόν 
585 έπετάχθη διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερο
μένους έν τω διατάγματι ύπ' αριθμόν 585 διά περίοδον ενός έτους 
άπό τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του διατάγματος ύπ' 
αριθμόν 585* 


