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'Αριθμός 920 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6 

'Επειδή διά της διοικητικής πράξεως ύπ' άρ. 679 δημοσιευθείσης 
έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρα
τίας της 27ης Αυγούστου 1971, ή Χωριτική 'Επιτροπή Υγείας του 
χωρίου Μονή, Άπαλλοτριουσα 'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλ
λοτριώσεως και περιγραφήν και λεπτομέρειας της ακινήτου ιδιοκτη
σίας (έν τοις εφεξής αναφερομένης ώς «ή ακίνητος Ιδιοκτησία») 
ήτις είναι αναγκαία διά τους έν αύτη καθοριζόμενους σκοπούς δη
μοσίας ωφελείας και έκάλει παν πρόσωπον ίσχυριζόμενον δτι κέκτη
ται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον επί της ακινήτου Ιδιοκτησίας 
και ένιστάμενον ε'ις την σκοπουμένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης δπως 
ύποβάλη την ενστασιν αύτου όμου μετά των αποδείξεων και λόγων 
προς ύποστήριξιν αυτής εντός της έν τη ρηθείση γνωστοποιήσει καθο
ριζομένης προθεσμίας" 

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

Καί επειδή, λαμβανομένων ύπ' δψιν άπασών έν γένει των περι
στάσεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος 'ιδιοκτησία άπαλλο
τριωθη διά τους έν τή είρημένη γνωστοποιήσει καθοριζόμενους σκο
πούς* 

Κα! επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον έχει εγκρίνει τήν ώς εϊ-
ρηται άπαλλοτρίωσιν της ακινήτου 'ιδιοκτησίας : 

Διά ταΟτα, ή Άπαλλοτριουσα 'Αρχή, ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις αυτήν δυνάμει του άρθρου, 6 τού περί 'Ανάγκα-, 
στικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά του παρόντος διατάττει τήν 
άπαλλοτρίωσιν της ακινήτου Ιδιοκτησίας δυνάμει των προνοιών του 
ρηθέντος Νόμου, 

Έγένετο τη 11η Νοεμβρίου 1971. 
(Υ. Ε. 1278/59/D/5.) 

'Αριθμός 921 

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 832 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου 
εφημερίδος της Δημοκρατίας της 24ης 'Οκτωβρίου 1969 (έν τοις εφε
ξής αναφερομένου ώς «το διάταγμα ύπ' αριθμόν 832») ή ακίνητος 
ιδιοκτησία ή περιγραφόμενη έν τω Πίνακι του διατάγματος ύπ' αρ. 
832 Μχει έπιταχθή διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους ανα
φερομένους έν τω διατάγματι ύπ' αριθμόν 832 διά περίοδον δώδεκα 
μηνών από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του διατάγματος' 
ύπ' αριθμόν 832* 
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Και επειδή διά διατάγματος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πρά
ξεως ύπ' αριθμόν 969 εν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφη
μερίδος τής Δημοκρατίας τής 4ης Δεκεμβρίου 1970, ή εν λόγω περί
οδος έπιτάξεως παρετάθη μέχρι τής 3ης Δεκεμβρίου 197Γ 

Και επειδή ή εν τω Πίνακι-τοΰ παρόντος διατάγματος περιγραφό
μενη ακίνητος Ιδιοκτησία, ήτις αποτελεί μέρος τής εν τω Πίνακι τοΰ' 
διατάγματος ύπ' αριθμόν 832 περιγραφόμενης ακινήτου ίδισκαησίας, 
είναι εισέτι αναγκαία δια τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας 
ωφελείας δια περαιτέρω περίοδον δώδεκα μηνών : 

Δια ταύτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας είς αυτό, δυνάμει τής επιφυλάξεως (β) του εδαφίου 
(3) του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως Ιδιοκτησίας 'Μάμου, διά του 
παρόντος παρατείνει τήν περίοδον έπιτάξεως, δσον άφορα μόνον την 
εν τω Πίνακι του παρόντος διατάγματος περιγραφόμενη ν άκίνητον 
Ίδιοκτησίαν, διά περαιτέρω περίοδον δώδεκα μηνών, ήτοι μέχρι τής 
3ης Δεκεμβρίου 1972. 

ΠΙΜΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία εν τω χωρίω Λεύκα τής επαρχίας 

Λευκωσίας ύπό τεμάχιον και έν σχέσει προς τό τεμάχιον ύπ' αρ. 66 
(δλον) του Συμπλέγματος «L». 

Ή έκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εξ. 
11 σκαλών, ενός προσταθίου και 3,000 τετραγωνικών ποδών περίπου 
και δεικνύεται οι' ερυθρού χρώματος επί τοΰ σχετικού σχεδίου του 
υπογεγραμμένου ύπό του Γενικού Διευθυντού τοΰ Υπουργείου 'Εμπο
ρίου καΐ Βιομηχανίας, ημερομηνίας 19ης Νοεμβρίου 1970. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας, έν Λευκωσία. 

Έγένετο τη 4η Νοεμβρίου 1971 
(Υ.Ε. & Β. 1126/VI.) 

'Αριθμός 922 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4 

Δεδομένου δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί
νητος Ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») 
εΐναι αναγκαία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι διά τήν τηλεοπτικήν κάλυψιν τής περιοχής Κακοπετριάς, ή δε 
έπίταξις ταύτης επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά 
την άνέγερσιν υποσταθμού καΐ κατασκευήν όδου προσπελάσεως είς 
Κακοπετριάν ύπό τοΰ Ραδιοφωνικού 'Ιδρύματος Κύπρου ·. 

Διά ταύτα, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας έ'ις αυτό δυνάμει τοΰ άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτά
ξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, διά του παρόντος διακηρύττει δτι ή 'ιδιο
κτησία εΐναι αναγκαία διά τους ώς άνω σκοπούς και διατάττει τήν 
έπίταξιν αυτής ύπό τής Δημοκρατίας διά τους ώς εϊρηται' σκοπούς 


