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(μέρος), 585 (μέρος) και 562 (μέρος) τού Συμπλέγματος «Η» τοΰ 
χωρίου Στρόβολος. 

Ή έκτασις γης της εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 12 
σκαλών, ενός προσταθίου και 200 τετραγωνικών ποδών περίπου και 
δεικνύεται δι5 ερυθρού χρώματος επί τοΰ σχετικού σχεδίου τοΰ υπογε
γραμμένου ύπό τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Τμήματος 'Αναπτύξεως Υδάτων 
ημερομηνίας 9ης Μαρτίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς επιθεώρηση/ ύπό 
παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τω Γραφεί φ τοΰ Έπαρχου Λευκω
σίας/Κυρήνειας εν Λευκωσία. 

Τη 1 5η Μαρτίου 1 971. 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή. 
(Υ.Γ.Φ.Π. 161/59/C-) 

'Αριθμός 169 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει τοο άρθρου 6 
Επειδή δια Διοικητικής Πράξεως ύπ' άρ. 809 δημοσιευθείσης έν 

τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας 
της 9ης 'Οκτωβρίου 1970, ή 'Αρχή 'Ηλεκτρισμού Κύπρου, Άπαλλο
τριοΰσα 'Αρχή (έν τοις εφεξής αναφερομένη ως «ή Άπαλλοτριοΰσα 
Αρχή») εξέδωσε γνωστοποίησα/ απαλλοτριώσεως και περιγραφήν 
και λεπτομέρειας της ακινήτου ιδιοκτησίας (έν τοις εφεξής αναφε
ρομένης ως «ή ακίνητος ιδιοκτησία») αναγκαίας δια τους έν ταύτη 
καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, και έκάλει παν πρόσω
πον έχον οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον έπι της ακινήτου 'ιδιοκτη
σίας και ένιστάμενον κατά της σκοπούμενης απαλλοτριώσεως αυτής 
όπως ύποβάλη τήν ενστασιν αύτου μετά των ύποστηριζόντων ταύτη ν 
αποδεικτικών στοιχείων και λόγων εντός τής έν ταύτη καθοριζομένης 
προθεσμίας* 

Και επειδή δεν έχουν ύποβληθή ενστάσεις κατά τής σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως τής ακινήτου ιδιοκτησίας και ή Άπαλλοτριοΰσα 
Αρχή άμα τη λήξει τής έν τη προμνησθείση γνωστοποιήσει απαλ
λοτριώσεως εκτιθέμενης περιόδου υπέβαλε προς το Ύπουργικόν Συμ
βούλων τάς παρατηρήσεις και συστάσεις αυτής έν σχέσει προς τήν 
προμνησθεΐσαν σκοπού μένη ν απαλλοτρίωσα/" 

σεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος 'ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή 
διά τους σκοπούς τους εκτιθεμένους έν τη προμνησθείση γνωστοποιή
σει απαλλοτριώσεως' 

Και επειδή ή Άπαλλοτριοΰσα Αρχή έχει εξασφαλίσει τήν εγκρισιν 
του 'Υπουργικού Συμβουλίου διά τήν απαλλοτρίωσα/ τής ακινήτου 
Ιδιοκτησίας : 

Νΰν, διά ταΰτα, ή Άπαλλοτριοΰσα Αρχή, έν τη ενασκήσει των 
εξουσιών δι' ών περιβέβληται δυνάμει του άρθρου 6 του1 περί Αναγ
καστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου τοΰ 1962, διά τοΰ παρόντος δια
τάττει τήν απαλλοτρίωσα· τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας δυνάμει των προ
νοιών τοΰ ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τη 2α ημέρα τοΰ μηνός Μαρτίου 1971 


