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'Αριθμός 107 

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

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 6. 

Έττειδή δια της διοικητικής πράξεως υπ' αριθ. 837 δημοσιευθείσης 
εν τ φ Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας 
τής 16ης Όκτωβρίου 1970, το Συμβούλιον Βελτιώσεως Άγίοι ; Θεο
δώρου ( Ά γ ρ ο ΰ ) , 'Απαλλοτριοΰσα 'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλ
λοτριώσεως και περιγραφήν και λεπτομέρειας τής ακινήτου ιδιοκτησίας 
(εν τοΤς εφεξής αναφερομένης ως «ή ακίνητος ιδιοκτησία») ήτις εΐναι 
αναγκαία δια τους έν αυτή καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας 
και έκάλει πάν πρόσωπον ίσχυριζόμενον δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαί
ωμα ή συμφέρον έπι τής ακινήτου ιδιοκτησίας και ένιστάμενον εις την 
σκοπουμένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης δπως ύποβάλη την ένστασιν αύτοΰ 
δμοΰ μετά των αποδείξεων και λόγων προς ύποστήριξιν αυτής εντός 
τής έν τή ρηθείση γνωστοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας 

Και επειδή ουδεμία ένστασις υπεβλήθη κατά τής σκοπούμενης απαλ
λοτριώσεως τής ακινήτου ιδιοκτησίας

Και επειδή, λαμβανομένων υπ' όψιν άπασών έν γένει των περιστάσεων, 
κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή δια τους 
έν τή είρημένη γνωστοποιήσει καθοριζόμενους σκοπούς* 

Και επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον έχει εγκρίνει την ως εΐρηται 
άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου ιδιοκτησίας : 

Διά ταΰτα ή 'Απαλλοτριοΰσα 'Αρχή, ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας είς αυτήν δυνάμει τοΰ άρθρου 6 τοΰ περί 'Αναγκαστικής 
'Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά τοΰ παρόντος διατάττει τήν άπαλλοτρίω
σιν τής ακινήτου ιδιοκτησίας δυνάμει των προνοιών τοΰ ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τή 5η Φεβρουαρίου 1971. 

(Υ.Ε. 1278/59/Δ/4. ) 

'Αριθμός 108 

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΑΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 6. 

Επε ιδή διά τής Διοικητικής Πράξεως υπ' αριθ. 1016 δημοσιευθείσης 
έν τφ Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας 
τής 31ης Δεκεμβρίου 1970, ή Κυπριακή Δημοκρατία, 'Απαλλοτριοΰσα 
'Αρχή, . εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφήν καϊ 
λεπτομέρειας τής ακινήτου ιδιοκτησίας (έν τοις εφεξής αναφερομένης 
ως ή «ακίνητος ιδιοκτησία») ήτις είναι αναγκαία διά τους έν αυτή περι
γραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει πάν πρόσωπον 
ίσχυριζόμενον δτι έχει οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον έπΐ τής ακινήτου 
ιδιοκτησίας και ένιστάμενον είς τήν σκοπουμένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης 
δπως ύποβάλη τήν ένστασιν αύτοΰ όμοΰ μετά των αποδείξεων και λόγων 
προς ύποστήριξιν αυτής εντός τής έν τή ρηθείση γνωστοποιήσει ανα
φερομένης προθεσμίας 
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Και επειδή ουδεμία ένστασις υπεβλήθη κατά της σκοπούμενης απαλ
λοτριώσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας' 

Και επειδή λαμβανομένων ύπ' δψιν άπασών εν γένει των περιστάσεων, 
κρίνεται σκόπιμον όπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή δια τους 
εν τη είρημένη γνωστοποιήσει εκτιθεμένους σκοπούς, ή οιονδήποτε των 
τοιούτων σκοπών : 

Δια ταύτα, ό Υπουργός Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς χο
ρηγουμένας είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του άρθρου 6 τοΰ 
περί 'Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου, Ά ρ . 15 τοΰ 1962, ή 
ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου είς 
άύτόν, δια τοΰ παρόντος διατάττει τήν άπαλλοτρίωσιν της ακινήτου 
ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών τοΰ ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τη 1 Οη Φεβρουαρίου 1 971 . 

(Υ.Ε. 1326/59/2.) 

'Αριθμός 109 

Ο Π Ε Ρ Ι Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ω Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Δ ι ά τ α γ μ α απαλλοτριώσεως δυνάμει τοΰ' άρθρου 6. 

Ε π ε ι δ ή δια της διοικητικής πράξεως ύπ' άρ. 805, δημοσιευθείσης 
εν τ ω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας 
της 9ης 'Οκτωβρίου 1970, ή Κυπριακή Δημοκρατία, Ά π α λ λ ο τ ρ ι ο υ σ α 
'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφή ν και 
λεπτομέρειας της ακινήτου 'ιδιοκτησίας (εν τοις εφεξής αναφερομέ
νης ως «ή ακίνητος Ιδιοκτησία»), ήτις είναι α ν α γ κ α ί α δια τους εν 
αύτη περιγραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει πάν 
πρόσωπον Ίσχυριζόμενον δτι έχει οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον, 
επί της ακινήτου 'ιδιοκτησίας και ένιστάμενον εις τήν σκοπουμένην 
άπαλλοτρίωσιν ταύτης δπως ύποβάλη τήν ενστασιν αύτου ομού μετά 
τών αποδείξεων και λόγων προς ύποστήριξιν αυτής εντός της έν τη 
ρηθείση γνωστοποιήσει αναφερομένης προθεσμίας ' 

Και επειδή ουδεμία έ'νστασις υπεβλήθη κατά της σκοπούμενης απαλ
λοτριώσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας' 

Και επειδή, λαμβανομένων ύπ' δψιν άπασών έν γένει τών περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος 'ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή 
διά τους έν τή είρημένη γνωστοποιήσει εκτιθεμένους σκοπούς, ή οίον. 
δήποτε τών τοιούτων σκοπών : 

Διά ταύτα, ό Υ π ο υ ρ γ ό ς 'Εμπορίου και Βιομηχανίας, ένασκών τάς 
εξουσίας τ ά ς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
του άρθρου 6 τοΰ περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, ή 
ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό του Υπουργ ικού Συμβουλίου είς 
αυτόν, διά του παρόντος διατάττει τήν άπαλλοτρίωσιν της ακινήτου 
ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών του ρηθέντος Νόμου. 

Έ γ έ ν ε τ ο τή 17η Φεβρουαρίου 1971. 

Α. Μ. Λ Ο Τ Ζ Ι Δ Η Σ , 
'Υπουργός 'Εμπορίου και Βιομηχανίας. 

(Υ.Ε. & Β. 1062/A/VI.) 


