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..· Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ-, 
φέρον επί της ώς εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπου-
μένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως εντός 15 ήμερών από 
της δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω έφη-
μερίδι της Δημοκρατίας, άποστέίλη εις τήν Έπιτροπήν Δημοσίας 
Υγείας Δαυλού μέσω τοΟ Έπαρχου 'Αμμοχώστου, λεπτομερή στοι
χειά περί το δικαίωμα ή συμφέρον αύτοΰ, αποδείξεις τούτων, ώς και 
πλήρως ήτιολογημένην εκθεσιν περί των λόγων της ενστάσεως αύτοΰ. 

ΠΙΝΑΞ 
■Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Δαυλός της Επαρ

χίας 'Αμμοχώστου ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τα τεμάχια υπ' 
αριθμούς 229 (μέρος), 229/1 (μέρος), 233/1 (μέρος), 174 (μέρος), 
175 (μέρος), 176 (μέρος), 177 (μέρος), 178 (μέρος), 173 (μέρος), 
172 (μέρος), 172/1 (μέρος), 172/2 (μέρος), 181/1 (μέρος) και 171 
(μέρος) τοΰ Χωριτικοΰ Σχεδίου. 

Ή εκτασις γης της έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εξ 
ενός π'ροσταθίου και 3,400 τετραγωνικών ποδών περίπου και δει
κνύεται δι' ερυθροί) χρώματος επί του σχετικού σχεδίου τοΰ υπογε
γραμμένου ύπό τοΰ Έπαρχου 'Αμμοχώστου ημερομηνίας 26ης 
'Απριλίου 1971. , . . . . . . . .. 

Άντίγραψον τοΰ ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου 
'Αμμοχώστου. 

Έγένετο τη 30ή 'Απριλίου 1971 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΑΥΛΟΥ, 
Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή. 

(Υ.Ε. 1278/59/Β/2.) 

'Αριθμός 30,1 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα 'Απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6 

Επειδή δια της Διοικητικής πράξεως ύπ' αριθμόν 96 δημοσιευ
θείσης έν τ.ωΤρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημο
κρατίας της 12ης Φεβρουαρίου 1971, το Συμδούλιον Ύδατοπρομη
θείας Λάρνακος, Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή, εξέδωσε, γνωστοποίησιν 
απαλλοτριώσεως και περιγραφήν και λεπτομέρειας της ακινήτου 
ιδιοκτησίας (έν τοις εφεξής αναφερομένης ως «ή ακίνητος ιδιοκτη
σία») ήτις είναι αναγκαία διά"τούς έν αύτη καθοριζόμενους σκοπούς 
δημοσίας ωφελείας και έκάλει πάν πρόσωπον Ίσχυριζόμενον δτι 
κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον επί της ακινήτου ιδιο
κτησίας και ένιστάμενον εις τήν σκοπουμένην απαλλοτρίωση ταύτης 
δπως ύποβάλη τήν ενστασιν αύτοΰ όμοΰ μετά των αποδείξεων και 



2δ2 

λόγων προς ύποστήρίξιν αυτής εντός της εν τ η . ρηθείση γνωστο
ποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας", ..  \ ' ■ · 

Και επειδή, ουδεμία ενστασις υπεβλήθη κατά της ' σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως της ακινήτου Ιδιοκτησίας' ' '  . 
, Και επειδή, λαμβανομένων ύπ' δψιν άπασών έν. γένει : τώ ν , περί' 

στάσεων, κρίνεται σκόπιμον, δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπαλλο
τριωθη δια,; χρύς έ ν τη είρημένη γνωστοποιήσει καθρριζομένους 
σκοπούς' :ν?.'.'> .«./.:. · '. ■ ·._ ·.'' ■: ' Λ / [,- ■·... 

Και επειδή τό; 'Υπουργικόν Συμβούλιον έχει εγκρίνει τήν ως εϊρηται 
άπαλλοτρίωσίν τής λακινήτου Ιδιοκτησίας : . .'·:Λ 

Δια ταύτα, ή Άπαλλοτρ ιουσα 'Αρχή, ενασκούσα τάς εξουσίας ,τάς 
χορηγούμενος ε'ις αυτήν, δυνάμει του άρθρου, 6 του. περί . 'Αναγκα
στικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, δ ια του παρόντος διατάττει τήν 
άπαλλοτρίωσιν της ακινήτου Ιδιοκτησίας δυνάμει, τών προνοιών του 
ρήθέντος Νόμου. . . . . 

Έ γ έ ν ε τ ο τή 22α 'Απριλίου 1971 
. .: " ■ ' : . (Υ.Ε!. 1377/59/5;) 

'Αριθμός 302 ' 

G ΠΕΡΊ ΕΠΙ ΤΑΞΕΩΣ ΙΔ ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΓ21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ . 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα Έπιτάξεως δυνάμει τοΰ άρθρου 4. 

Δεδομένου δτι ή έν τώ παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακίνητος 
ιδιοκτησία .(έν τοις εφεξής, αναφερομένη ώς <<ή ιδιοκτησία») είναι αναγ
καία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια τήν 
πρρμήθειαν, συντήρησιν και άνάπτυξιν τών προμηθειών α'ίτινες εΐναι 
άνάγκαΤαι εϊς τήν ζωήν ή προάγουσι τήν εύημερίαν ή καί αμφότερα τοΰ 
κοινού, τήν συντήρησιν και διανομήν ύδατος διά τήν δημοσίαν ώφέλει,αν 

. ή οιονδήποτε τών είρημένων σκοπών και ή έπίταξις αυτής επιβάλλεται 
δ ιά ' τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια σκοπούς σχετιζομένους με τήν 
ύδατοπρομήθειαν της πόλεως Αάρνακος. .···. ' 

Διά ταΰτα, το Ύποϋργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
: χορηγουμένας είς αυτό δυνάμει τοΰ άρθρου 4 τοΰ: περί Έπιτάξεως Ίδ ιο-
. κτησίάς Νόμου, διά τοΰ παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία είναι 

αναγκαία διά τους ώς άνω σκοπούς καϊ διατάττει τήν έπίταξιν αυτής 
ύπό της Δημοκρατίας διά τους ώς εϊρητάι σκοπούς διά περ'ίο-
δον ενός έτους από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος 
Διατάγματος έ ν τ ή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 

Ή ιδιωτική ακίνητος'ίδιοκτησία έν τοΐς χωρίοις Άλεθρίκό, Κλαϋδιά, 
Δρομολαξιά, Καλόν Χωρίον και Άραδίππου της Ε π α ρ χ ί α ς Λάρνακος και' 
έντήένορίο: Αάρνακι της πόλεως Αάρνακος ύπό τεμάχια και έν σχέσει 
προς τά τεμάχια ύ π ' ά ρ . 144 (μέρος), 1 4 2 / Γ (μέρος), 143/2 (μέρος), 


