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Αριθμός 363 : " 

ο , Π Ε Ρ Ι Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Ή ς Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ώ Σ Ε Ω ς ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησες Απαλλοτριώσεως. 
Δια του παρόντος γνωστοποιείται, ρτι ή εν τω παρατιθεμένω Πίνακι 

περιγραφόμενη ακίνητος 'ιδιοκτησία ει ναι αναγκαία δια .τον άκό-
λουθον σκοπόν δημοσίας ωφελείας,, ήτοι δια την έξυπηρέτησίν της 
δημοσίας υγείας και ή άπάλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους 
ακολούθους λόγους, ήτοι, δια σκοπ:όύς σχετιζομένους με την άνέγερ
σίν 'Αγοράς, Γραφείων κάΙ δημοσίων αποχωρητηρίων εντός της.Περι. 
οχής Βελτιώσεως Τρικώμου της 'Επαρχίας 'Αμμοχώστου. 
■ Πας δστις 'ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα η συμφέ
ρον έπί της ώς εϊρηται 'ιδιοκτησίας και ένίστοπται ε'ις την σκοπουμέ
νην άπαλλστρίωσιν ταύτης, καλείται δπως,, εντός 15 ήμερων από της 
δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω εφημέριοι 
της Δημοκρατίας, άποστείλη εις το Συμβούλιον Βελτιώσεως Τρικώ
μου, μέσω του Έπαρχου 'Αμμοχώστου, λεπτομερή στοιχεία περί το 
δικαίωμα ή συμφέρον αύτου,, αποδείξεις τούτων, ώς και πλήρως ήτιο. 
λογημένην έ'κθεσίν περι των λόγων της ενστάσεως αύτου. 

Π Ι Ν Α Ξ 

Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Τρίκωμον της Επαρ
χίας Αμμοχώστου ύπό τεμάχιον και έν σχέσει προς τό τεμάχιον 
ύπ' άρ. 233 (μέρος), του Χωριτικου Σχεδίου του χωρίου Τρικώμου. 
. Ή εκτασις γης της έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έξ 
ενός προσταθίου και 1,950 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύ
εται δι' ερυθρού χρώματος έπί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμ
μένου ύπό του Έπαρχου 'Αμμοχώστου ημερομηνίας 19ης Μαΐου 1971. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
υπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γράφε ίω του Έπαρχου 
'Αμμοχώστου. 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΡΙΚΩΜΟΥ, 
Άπαλλοτριούσα 'Αρχή. 

(Υ.Ε. 909/59/4.)  ? 

'Αριθμός 364 
; Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα Απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 

Επειδή δια της διοικητικής πράξεως ύπ' άρ. 64, δημοσιευθείσης 
έν τω Τρίτω Παραρτήμάτι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρα
τίας της 29ης 'Ιανουαρίου 1971, ή 'Αρχή 'Ηλεκτρισμού, Άπαλλοτρι
οΟσα Άρχή„ εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγρα
φήν και λεπτομέρειας της ακινήτου 'ιδιοκτησίας (έν τοις εφεξής..άνα



339 

φερομένης ώς «ή ακίνητος ιδιοκτησία») ήτις είναι άναγκάίαρδιάτόύς 
εν αύτη καθοριζόμενους, σκοπούς δημοσίας ωφελείας ,καί έκάλει παν 
πρόσωπον ίσχυριζόμενον δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον έπί της ακινήτου ιδιοκτησίας καί ένιστάμενον εις τήν σκοπουμέ
νην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, δπώς' ύπόβάλη τήν ενστασιν αύτου όμου 
μετά των αποδείξεων και λόγων προς ύποστήριξιν αυτής εντός της 
εν τή ρηθείση γνωστοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας' 

. Και επειδή ουδεμία ενστασις υπεβλήθη κατά τη ς σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας' „ ' · ' . . 

Καί επειδή, λαμβανομένων υπ' δψιν άπασών εν γένει των περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος Ιδιοκτησία άπαλλοτριωθη 
δια τους εν τή είρημένη γνωστοποιήσει καθοριζόμενους σκοπούς. 

Και επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον έχει εγκρίνει τήν ώςεϊρη-
ται άπαλλοτρίωσιν της ακινήτου ιδιοκτησίας : 
• Διά ταύτα, ή Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή, ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας ε'ις αυτήν δυνάμει του άρθρου 6 του περί 'Αναγκαστι
κής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά του παρόντος, διατάττει. τήν άπαλ
λοτρίωσιν της ακινήτου ιδιοκτησίας δυνάμει των προνοιών του ρη
θέντος Νόμου. 

Έγένετο τή 12η Μαΐου 1971. 

'Αριθμός 365 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

~ ■ ' " (ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 6. 
'Επειδή διά τής διοικητικής πράξεως ύπ' άρ. 230, δημοσιευθείσης 

εν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας 
τής 9ης 'Απριλίου 1971, ή Κυπριακή Δημοκρατία, Άπαλλοτριοΰσα 
'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησίν απαλλοτριώσεως καί περιγραφήν και 
λεπτομέρειας τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας (έν τοις εφεξής αναφερομέ
νης ώς «ή ακίνητος Ιδιοκτησία») ήτις είναι αναγκαία διά τους έν 
αύτη περιγραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας καί έκάλει παν 
πρόσωπον ίσχυριζόμενον δτι έχει οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον 
έπί τής ακινήτου Ιδιοκτησίας καί ένιστάμενον ε'ις τήν σκοπουμένην 
άπαλλοτρίωσιν ταύτης Όπως ύποβάλη τήν ενστασιν αυτού όμοΰ μετά 
των αποδείξεων καί λόγων προς ύποστήριξιν αυτής εντός τής έν 
τή ρηθείση γνωστοποιήσει αναφερομένης προθεσμίας* 

Καί, επειδή ουδεμία ένστασις υπεβλήθη κατά της σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας* 

Καί επειδή, λαμβανομένων ύπ' δψιν άπασών έν γένει των περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή 
διά τρύς έν τή είρημένη γνωστοποιήσει εκτιθεμένους σκοπούς, ή οιον
δήποτε των τοιούτων σκοπών : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας; τάς 
χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του άρθρου 
6,. τοΰ περί Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, ή ένάσκησις 
των οποίων ανετέθη υπό του Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, διά 
του παρόντος διατάττει τήν άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας 
δυνάμει των προνοιών τοΰ ρηθέντος Νόμου. ·.·.·.' 

Έγένετο τή 2Τη Μάΐού 1971. 
1 ' (Υ.Ε. Ε. 40/2/13/64.) 


