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μένω ι, οδών, υδραγωγών, αύλάκων και άλλων έργων) ώς τόν λόγον
τον όποΤον εϊχεν ή αξία της ιδιοκτησίας την οποίαν οδτος έκέκτητο
αρό τή( ενοποιήσεως και αναδιανομής προς τήν συνολικήν άξίαν
άπασών των ιδιωτικών ιδιοκτησιών τάς οποίας άπαντες οι ίδιοκτήται
έκέκτηντο προ της ενοποιήσεως καΐ αναδιανομής.
2. Όσάκις φαίνεται εις τήν Έπιτροπήν δτι δέν είναι πρακτικώς
δυνατόν νά χορήγηση οιασδήποτε Ιδιοκτησίας έχουσας άξίαν ώς έν
τη παραγράφω 1 ανωτέρω προνοείται, ή Επιτροπή δύναται νά διά
ταξη δπως οί ίδιοκτήται οι όποιοι λαμβάνουσιν Ιδιοκτησίας έχουσας
άξίαν μεγαλυτέραν της εις αυτούς οφειλομένης καταβάλωσιν εις τήν
Έπιτροπήν τήν διαφοράν της άξιας και δπως είς τους ίδιοκτήτας
οί όποιοι λαμβάνουσιν Ιδιοκτησίας έχουσας άξίαν μικροτέραν της
είς αυτούς οφειλομένης ή οί όποιοι ούδεμίαν ίδιοκτησίαν λαμβάνουσι
δοθή τοιαύτη άποζημίωσις οΐαν ή Επιτροπή δυνατόν νά καθορίση
λαμβάνουσα ύπ' 6ψιν τάς αντιστοίχους Ιδιοκτησίας των καΐ τήν δυ
νάμει τού άρθρου 20 όρισθεΐσαν άξίαν.
3. Όσάκις ιδιοκτήτης τις λαμβάνει ίδιοκτησίαν έχουσαν άξίαν με
γαλυτέραν της είς αυτόν οφειλομένης και παραλείπει νά καταβολή
τήν διαφοράν της αξίας είς τήν Έπιτροπήν ώς έν τη παραγράφω 2
ανωτέρω προνοείται, ή. δλη Ιδιοκτησία του τοιούτου Ιδιοκτήτου ή
μέρος ταύτης επιβαρύνεται κατά τόν καθώρισμένον τρόπον ύπό της
Επιτροπής, ενεργούσης έκ μέρους της 'Αρχής ή όπρία θά έχη έξου
σίαν δπως καθορίση τόν τρόπον και τήν χρονικήν προθεσμίαν απο
πληρωμής τών τοιούτων επιβαρύνσεων :
Νοείται δτι έάν οδτος παράλειψη νά καταβάλη τήν διαφοράν της
αξίας εντός της χρονικής προθεσμίας και κατά τόν τρόπον ό όποιος
θά καθορισθή ώς ανωτέρω, ό Διευθυντής"7,δικαιούται κατόπιν αΐτή
σεως της Επιτροπής, νά έκθεση τήν βεβαρημένην ίδιοκτησίαν είς
πώλησιν δια δημοσίου πλειστηριασμού, συμφώνως προς τάς διατά
ξεις οιουδήποτε νόμου άφορώντος είς πωλήσεις διά δημοσίου πλει
στηριασμού και τών εκάστοτε έν ίσχύϊ Κανονισμών Πωλήσεως.

Ό περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και Ναυτικοί) (Τροποποιητικός)
Νόμος του 1969 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος.
'Αριθμός 25 τοΟ 1969
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1963, 1965
ΚΑΙ 1968.
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
Συνοπτικός
τίτλος.
46τοθΐ963
33τοθΐ965
6 9 τ ο 0 1968

Τροποποίηση
τοΟΛρθρου
iimKoo
Νόμου

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Εμπορικής Ναυτι
λίας (Πλοίαρχοι καΐ Ναυτικοί) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1969
και θά άναγινώσκηται όμοΟ μετά τών περί Εμπορικής Ναυτιλίας
(Πλοίαρχοι και Ναυτικοί) Νόμων του 1963, 1965 και 1968 (έν τοις
εφεξής αναφερομένων ώς «ό βασικός Νόμος») και ό βασικός Νόμος
και ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται όμου ώς οί περί Εμπορικής
Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και Ναυτικοί) Νόμοι τοϋ 1963 ε*ως 1969.
2 . Ή παράγραφος (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 109 τοΟ βασικοΟ Νόμου τροποποιείται διά της άπαλείψεως έξ αυτής της έν αύτη
επιφυλάξεως.
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