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Αριθμός 170 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ώ Σ Ε Ω ς ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα 'Ανακλήσεως δυνάμει του άρθρου 7. 

'Επειδή δια της γνωστοποιήσεως υπ' άρ. 551, δημοσιευθείσης εν 
τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας 
της 7ης 'Ιουλίου 1967 (εν τοις εφεξής αναφερομένης ώς «ή γνωστο
ποίηισις αρ. 551») το Συμβούλιον Ύδατοπρομηθείας Λάρνακος, 
Άπαλλοτριουσα 'Αρχή (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή Άπαλ
λοτριουσα Αρχή»), εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και 
περιγραφήν και λεπτομέρειας τής ακινήτου ιδιοκτησίας αναγκαίας 
διά τους έν αύτη καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας" 

Και επειδή διά του διατάγματος απαλλοτριώσεως ύπ' αρ. 780, δη
μοσιευθέντος έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της 
Δημοκρατίας της 22ας Σεπτεμβρίου 1967 (έν τοις εφεξής αναφερο
μένου ώς «το διάταγμα άρ. 780») διετάχθη ή άπαλλοτρίωσις της έν 
τή γνωστοποήσει άρ. 551 περιγραφόμενης ακινήτου ιδιοκτησίας' 

Και επειδή δεν έχει καταβληθή ή κατατεθή άποζημίωσις έν σχέσει 
με τήν ώς εϊρη,ται άπαλλοτρίωσιν συμφώνως προς τάς διατάξεις του 
περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου' 

Και επειδή ή Άπαλλοτριουσα 'Αρχή θεωρεί τήν έν, τω Πίνακι του 
παρόντος διατάγματος περιγραφόμενη ν άκίνηταν ίδιοκτησίαν, ήτις 
αποτελεί μέρος της έν τή γνωστοποιήσει άρ. 551 περιγραφόμενης 
ακινήτου ιδιοκτησίας, ώς μή οδσαν άναγκαίαν διά τους σκοατούς δη
μοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τή ώς εϊρηται γνωστοποιή
σει άρ. 551 : 

Διά ταΰτα, ή Άπαλλοτριουσα Αρχή,, ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις αυτήν δυνάμει του άρθρου 7 του περί Αναγκα
στικής Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά του παρόντος ανακαλεί τήν 
γνωστοποίησιν άρ. 551 και το διάταγμα άρ. 780 καθ' ην εκτασιν 
ταύτα άφορώσι τήιν έν τω Πίνακι τοΰ παρόντος διατάγματος περιγρα
φομένην άκίνητον ίδιοκτη,σίαν. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή 'ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία έν τω χωρίω Κλαυδιά τής 'Επαρ

χίας Λάρνακος ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' αριθ. 
41 (μέρος) και 137 (μέρος) του Κυβερνητικού Σχεδίου L.13. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται έξ 
ενός προσταθίου και 2,800 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύε
ται διά κίτρινου χρώματος έπί τοΰ σχετικού σχεδίου του υπογεγραμ
μένου ύπό του Έπαρχου Λάρνακος ημερομηνίας 18ης 'Ιανουαρίου 
1971. 

Άντίγραφον του ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λάρνακος. 

Έγένετο τή 4η Μαρτίου 1971 
(Υ. Ε. 1377/59/5.) 


