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'Αριθμός 297 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟτΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ λ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ,1962) ;':.·; 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6 

'Επειδή δια της Διοικητικής Πράξεως ύπ' άρ. 951, δημοσιευθείσης 
έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρα
τίας της 27ης Νοεμβρίου 1970, ή Δημοτική Επιτροπή 'Αμμοχώστου; 
Άπαλλοτριουσα,'Αρχή, εξέδωσε Γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και 
περιγραφήν κα! λεπτομέρειας της ακινήτου Ίδιοκτησ,ίας (έν,,τοΐς,έφε|Ci. ■ ',.-
ξής αναφερομένης ως «ή ακίνητος ίδι6κτησ1α>>:).;ήτις, εΐναι αναγκαία.', :··,..'' 
διά τόύς έν.αύτη ..καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας^ ωφελείας και _,._, V:ĉ  
έκάλει παν πρόσωπον, ίσχυριζόμενον δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίω
μα ή συμφέρον έπ! της ακινήτου ιδιοκτησίας και ένιστάμενον εις τήν 
σκοπουμένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, δπως ύποβάλη τήν ένστασιν 
αυτού, όμου μετά των αποδείξεων και λόγων προς ύποστήριξιν αύτης, 
εντός της έν τη ρηθείση Γνωστοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας* 

Κα! επειδή ή Άπαλλοτριουσα 'Αρχή, άμα τη παρόδω της έν τη 
προμνησθείση Γνωστοποιήσει απαλλοτριώσεως, καθοριζομένης προ
θεσμίας, προέβη εις τήν έξέτασιν των ενστάσεων, των γενομένων 
κατά της σκοπούμενης απαλλοτριώσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας' 

Κα! επειδή λαμβανομένων ύπ' δψιν άπασών έν γένει των περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή 
διά τους έν τη είρημένη Γνωστοποιήσει καθοριζόμενους σκοπούς : 

Νυν, διά ταύτα, ή Άπαλλοτριουσα 'Αρχή, έν τη ενασκήσει των 
εξουσιών δι' ών περιβέβληται δυνάμει τοΟ άρθρου 6 του περ! 'Αναγ
καστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου του 1962, διά του παρόντος δια
τάττέι τήν άπαλλοτρίωσιν της ακινήτου 'ιδιοκτησίας δυνάμει των προ
νοιών του ρηθέντος Νόμου.. 

Έγένετο τη 23η 'Απριλίου 1971 
Διά τήν Δημοτικήν Έπιτροπήν 'Αμμοχώστου, 

Α. Χ. ΠΟΥΠΟΥΡΟΣ, 
Πρόεδρος. 

(Υ.Ε. 172/59/2.) 
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' ■ , (ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) . 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 4. 

Διά του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω ,Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος 'ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τους ακο
λούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι— 

(α) τήν πολεοδομίαν' .. 
(β) τήν δημιουργίαν, συντήρησιν κα! άνάπτυξιν των διά ξηράς 

συγκοινωνιών' και 


