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μηθειών και υπηρεσιών αϊτινες είναι άναγκαΐαι εις τήν ζωήν και 
προάγουσι τήν εύημερίαν ή τήν άναψυχήν του κοινού (μετασχηματι-
σμόν, προμήθειαν καΐ διανομήν ηλεκτρικού ρεύματος προς χρήσιν 
δι' οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς σκοπούς) και ή άπαλ-
λοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους : 

Δι' άνέγερσιν ηλεκτρικού υποσταθμού ή/και έπέκτασιν του 
υπάρχοντος ηλεκτρικού υποσταθμού. 
Ή εκτασίς γης τής οποίας ή άπαλλοτρίωσις επιβάλλεται εκρίθη, 

λόγω θέσεως και φύσεως, ως ή μόνη κατάλληλος δια τήν άνέγερσιν 
και έγκατάστασιν υποσταθμού μετά τών εξαρτημάτων αυτού ή/καί 
έπέκτασιν υπάρχοντος ηλεκτρικού υποσταθμού καΐ ηλεκτροφόρων 
γραμμών διά τήν μεταφοράν καΐ προμήθειαν ηλεκτρικού ρεύματος 
προς χρήσιν δι' ο'ικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς σκοπούς. 

Πάς δστις 'ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον έπί τής ως εϊρηται Ιδιοκτησίας και ένίσταται ε'ις τήν σκοπουμέ
νην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως εντός δύο εβδομάδων άπό 
τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης,, άπο
στείλη ε'ις έμέ λεπτομερή στοιχεία περί το δικαίωμα ή συμφέρον αύ
τοΟ, αποδείξεις τούτων, ώς και πλήρως ήτιολογημένην ^κθεσιν περί 
τών λόγων τής ενστάσεως αύτου. 

Π Ι Ν Α Ξ 
1. Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τή Ενορία "Αγιος Μάμας 

εις Μόρφου ύπό τεμάχιον και έν σχέσει προς το τεμάχιον ύπ' άρ. 343 
(μέρος), του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XIX.32.5.IV., 
Συμπλέγματος 'C. 

Ή έ'κτασις γής τής έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
296 τετραγωνικών ποδών περίπου, μετά δικαιώματος κοινής διαβά
σεως 90 ποδών μήκους και ΊΟ ποδών πλάτους και μετά δικαιώματος 
τοποθετήσεως καλωδίων κάτωθι τής έν λόγω διαβάσεως. 

2. Σχέδια δι' έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου 
ευρίσκονται κατατεθειμένα ε'ις τά Κεντρικά Γραφεία τής 'Αρχής 
'Ηλεκτρισμού Κύπρου, οδός Φωτίου Σταύρου Πίττα άρ. 15, Λευκωσία. 

Έ ν Λευκωσία τή 15η 'Ιουλίου 1971. 
ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, 

Άπαλλοτριούσα 'Αρχή. 
Ή διεύθυνσις τής Άπαλλοτριούσης 'Αρχής είναι : 

Όδός Φωτίου Σταύρου Πίττα άρ. 15,. Λευκωσία. 

'Αριθμός 643 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 
Επειδή διά τής διοικητικής πράξεως ύπ' άρ. 437, δημοσιευθείσης 

έν τω Τρίτω Παράρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας 
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της 25ης 'Ιουνίου 1971, ή 'Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας του χωρίου 
Μελίνη, Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησα/ απαλλοτρι
ώσεως καΐ περιγραφήν και λεπτομέρειας της ακινήτου ιδιοκτησίας 
(εν τοις εφεξής αναφερομένης ώς «ή ακίνητος ιδιοκτησία»), ήτις 
είναι αναγκαία δια τους εν αύτη καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας 
ωφελείας και έκάλει παν πρόσωπον ίσχυριζόμενον δτι κέκτηται οιον
δήποτε δικαίωμα ή συμφέρον επί της ακινήτου Ιδιοκτησίας και ένι
στάμενον ε'ις την σκοπουμένην άπαλλοτρίωσιν ταύτην δπως ύποβάλη 
την έ'νστασιν αύτοΰ δ μου μετά τών αποδείξεων καΐ λόγων προς ύπο
στήριξίν αυτής εντός της έν τη ρηθείση γνωστοποιήσει καθοριζομέ
νης προθεσμίας' 

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

Και επειδή λαμβανομένων ύπ' όψιν άπασών έν γένει τών περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος 'ιδιοκτησία άπαλλοτριωθη 
διά τους έν τή είρημένη γνωστοποιήσει καθοριζόμενους σκοπούς' 

Και επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον έ'χει εγκρίνει τήν ώς εϊρη
ται άπαλλοτρίωσιν της ακινήτου 'ιδιοκτησίας : 

Διά ταύτα, ή Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή. ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας ε'ις αυτήν δυνάμει του άρθρου 6 του περί 'Αναγκαστι
κής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά του παρόντος διατάττει τήν άπαλ
λοτρίωσιν της ακινήτου ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών του ρη
θέντος Νόμου. 

Έγένετο τή 5η Αυγούστου 1971. 
(Υ.Ε. 797/59.) 

'Αριθμός 644 
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 διοικητι
κής πράξεως ύπ' άρ. 713 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου 
εφημερίδος της. Δημοκρατίας της 5ης Σεπτεμβρίου 1969 (έν τοις 
εφεξής αναφερομένου ώς «το διάταγμα ύπ' άρ. 713») ή ακίνητος 
ιδιοκτησία ή περιγραφόμενη έν τω Πινάκι του διατάγματος ύπ' άρ. 
713 έ'χει έπιταχθή διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφε
ρομένους έν τω διατάγματι ύπ' άρ. 713 διά περίοδον ενός έτους άπό 
της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του διατάγματος ύπ' άρ. 713' 

Και επειδή διά διατάγματος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πρά
ξεως ύπ' άρ. 679 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος 
της Δημοκρατίας της 14ης Αυγούστου 1970, ή έν λόγω περίοδος έπι
τάξεως παρετάθη μέχρι της 4ης Σεπτεμβρίου 1971' 

Και επειδή ή έιρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι είσέτι αναγκαία 
διά τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 


