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προαναφερθέν Ίδρυτικόν "Εγγραφον και τους εν αύτώ Κανονισμούς 
οι όποιοι ενεκρίθησαν ύπό τοΟ Υπουργικού Συμβουλίου. 

Εξεδόθη εν Λευκωσία, σήμερον 7ην 'Οκτωβρίου 1971. 
Κατ' έντολήν τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου. 

Α. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ, 
Γραμματεύς Υπουργικού Συμβουλίου. 

(Υ.Ε. 36/71.) 

'Αριθμός 821 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΕΓΓΡΑΦΗ 
Μ Ι Σ Θ Ω Σ Ε Ω Σ ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΚΑΙ 1968 

(ΝΟΜΟΙ 49 ΤΟΥ 1967 ΚΑΙ 88 ΤΟΥ 1968) 

Είδοποίησις δυνάμει του άρθρου 10. 

Γνωστοποιείται δτι ή 25η 'Οκτωβρίου 1971, ώρίσθη ύπό του Υπουρ
γού Εσωτερικών, έξουσιοδοτηθέντος προς τούτο ύπό τοϋ* Υπουργικού 
Συμβουλίου,, επί τη βάσει του άρθρου 10 των περί Κρατικής 'Ακινή
του 'Ιδιοκτησίας (Έγγραφη Μισθώσεως) Νόμων του 1967 και 1968, 
ώς ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του άρθρου 7 τών είρημένων Νόμων. 

'Εξεδόθη τη 12η 'Οκτωβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 91/67.) 

'Αριθμός 822 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως. 

Δια τοΟ παρόντος γνωστοποιείται δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία δια τους ακο
λούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι διά τήν προμήθειαν, συντή
ρησα/ και άνάπτυξιν τών προμηθειών αΐτίνες εΐναι άναγκαΐαι διά τήν 
ζωήν ή προάγουσι τήν εύημερίαν του κοινού,, τήν συντήρησιν και δια
νομήν τοϋ ύδατος διά τήν δημοσίαν ώφέλειαν ή οιονδήποτε τών ε'ιρη
μένων σκοπών και ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται διά τους ακο
λούθους λόγους, ήτοι διά σκοπούς σχετιζομένους με τή,ν διάνοιξιν 
όδου προσπελάσεως εις τάς διατρήσεις Βασιλικού. 

Πας δστις Ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον έπι της ώς εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εϊς τήν σκοπουμέ
νην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ήμερων άπό της 
δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω εφημέριοι 
τής Δημοκρατίας, άποστείλη εις τον Υπουργό ν Γεωργίας και Φυσι
κών Πόρων,, μέσω του Έπαρχου Λάρνακος, λεπτομερή στοιχεία περί 
το δικαίωμα ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις τούτων, ώς και πλήρως 
ήτιολογημένην εκθεσιν περί τών λόγων της ενστάσεως αύτου. 
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Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Καλαβασός της 

Ε π α ρ χ ί α ς Λάρνακος ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τα τεμάχια 
ύπ' αριθμούς 353/6/1 (μέρος) . 353/6/2 (μέρος) , 353/6/3 (μέρος) , 
353/2 (μέρος) , 353/8 (μέρος) . 350/3 (μέρος) , 349 (μέρος) , 399/3 
(μέρος) , 398/2 (μέρος) , 396/2 (μέρος) , 396/1 (μέρος) , 396/3 (μέ
ρος) καΐ 394/1 (μέρος) , του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδ ίου 
LV.20. 

Ή εκτασις γ η ς τής έν λ ό γ ω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ δύο 
σκαλών και 2 800 τετραγωνικών ποδών περίπου καΐ δεικνύεται δι' 
ερυθρού χρώματος έπι του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου 
ύπό του Διευθυντού του Τμήματος 'Αναπτύξεως Υ δ ά τ ω ν ημερομηνίας 
7ης 'Οκτωβρίου 1971. 

Ά ν τ ί γ ρ α φ ο ν του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έ π α ρ χ ο υ 
Λάρνακος. 

Τη 12η 'Οκτωβρίου 1971. 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Άπαλλοτρ ιουσα 'Αρχή. 

(Υ.Γ. &Φ.Π. 23/59/101/13.) 

'Αριθμός 823 

Ο ΠΕΡΙ Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η ! ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 6. 

Ε π ε ι δ ή δια τής διοικητικής πράξεως ύπ ' άρ. 300 δημοσιευθείσης 
έν τω Τρίτφ Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας 
τ ήζ 7ης Μαΐου 1971, ή 'Επιτροπή Δημοσίας Υγε ίας Δαυλού, Ά π α λ 
λοτριουσα 'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περι
γραφήν καΐ λεπτομέρειας τής ακινήτου ιδιοκτησίας (έν τοΤς εφεξής 
αναφερομένης ώς «ή ακίνητος ιδιοκτησία») ήτις εΐναι αναγκαία δια τους 
έν αύτη καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας καΐ έκάλει πάν 
πρόσωπον ίσχυριζόμενον δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον 
έπ! τής ακινήτου ιδιοκτησίας και ένιστάμενον εις την σκοπουμένην άπαλ
λοτρίωσιν ταύτης δπως ύποβάλη τήν ενστασιν αύτοΰ όμοΰ μετά των 
αποδείξεων και λόγων προς ΰποστήριξιν αυτής εντός τής έν τή ρηθείση 
γνωστοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας 

Και επειδή ή Άπαλλοτριουσα Αρχή, άμα τή παρόδω τής έν τή προ
μνησθείση γνωστοποιήσει απαλλοτριώσεως καθοριζομένης προθεσμίας, 
κατόπιν εξετάσεως των ενστάσεων των γενομένων κατά τής σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως τής ακινήτου ιδιοκτησίας, διεβίβασε ταύτας είς το 
Ύπουργικόν Συμβούλιον όμοΰ μετά των παρατηρήσεων και υποδεί
ξεων της έπ ' αυτών 

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

Και επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον έχει εγκρίνει τήν ώς εΐρηται 
άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου ιδιοκτησίας : 


