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Άντίγραφον του ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
υπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λεμεσού. 

Έγένετο τη 5η 'Ιουλίου 1971 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ . ΠΙ Σ ΣΟΥΡΙΟΥ, 

Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 
(Υ. Ε. 1278/59/D/4.) 

'Αριθμός 479 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤ1ΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡ1ΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα ανακλήσεως δυνάμει του άρθρου / 

Επειδή δια της γνωστοποιήσεως υπ' αριθμόν 231 δημοσιευθείσης 
εν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρα
τίας της 22ας 'Απριλίου 1965 (εν τοις εφεξής αναφερομένης ως 
«ή γνωστοποίησις αρ. 231»), ή Κυπριακή Δημοκρατία, Άπαλλο
τριουσα 'Αρχή (εν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή Άπαλλοτριουσα 
Αρχή»), εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφήν 
και λεπτομέρειας της ακινήτουιδιοκτησίας αναγκαίας δια τους εν 
αύτη καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας' 

Και επειδή δια διατάγματος απαλλοτριώσεως ύπ' αρ. 272 δημο
σιευθέντος εν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της 
Δημοκρατίας της 13ης Μαΐου 1965 (εν τοις εφεξής αναφερομένου 
ώς «το διάταγμα αρ. 272») διετάχθη ή άπαλλοτρίωσις της εν τή 
γνωστοποιήσει άρ. 231 περιγραφόμενης ακινήτου ιδιοκτησίας' 

Και επειδή δεν έχει καταβληθή ή κατατεθή άποζημίωσις εν σχέσει 
με τήν ώς ε'ίρηται άπαλλοτρίωσιν συμφώνως προς τάς διατάξεις του 
περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου' 

Και επειδή ή Άπαλλοτριουσα Αρχή θεωρεί τήν εν τω Πίνακι του 
παρόντος διατάγματος περιγραφομένην άκίνητον Ίδιοκτησίαν, ήτις 
αποτελεί μέρος της εν τή γνωστοποιήσει άρ. 231 περιγραφόμενης 
ακινήτου ιδιοκτησίας, ώς μή οδσαν άναγκαίαν διά τους σκοπούς 
δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους εν τή ώς εϊρηται γνωστο
ποιήσει άρ. 231 : 

Διά ταύτα το Ύπουργικόν Συμβούλιον ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 7 του περί Αναγκα
στικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά του παρόντος ανακαλεί τήν 
γνωστοποίησιν άρ. 231 και το διάταγμα άρ. 272 καθ1' ήν εκτασιν ταύτα 
άφορώσι τήν εν τω Πίνακι τοΰ παρόντος διατάγματος περιγραφο
μένην άκίνητον Ίδιοκτησίαν. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή 'ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία εν τω χωρίω Λεύκα της επαρχίας 

Λευκωσίας υπό τεμάχια και εν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' αριθμόν 
8 (μέρος) του Συμπλέγματος «Ν» και τεμάχια 235 (μέρος), 341 
(μέρος) .και 347 (μέρος) τού Συμπλέγματος «J». 

Ή εκτασις γης τής εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
μιας σκάλας, ενός προσταθίου και 2,700 τετραγωνικών ποδών περίπου 
καΐ δεικνύεται διά κίτρινου χρώματος επί των σχετικών σχεδίων ύπο
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γεγραμμένων ύπό του Γενικού Διευθυντού τοϋ 'Υπουργείου Ε μ π ο 
ρίου και Βιομηχανίας, ημερομηνίας 19ης ' Ιουνίου 1971. 

Ά ν τ ί γ ρ α φ ο ν των είρημένων σχεδίων διατίθενται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τω Γραφείω του Έ π α ρ χ ο υ 
Λευκωσίας εν Λευκωσία. 

Έ ν Λευκωσία τη 28η ' Ιουνίου 1971 
(Υ.Ε. & Β. 1126/V.) 

'Αριθμός 480 
Ο ΠΕΡΙ Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ω Σ Ε Ώ Σ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Δ ι ά τ α γ μ α 'Απαλλοτριώσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 6 

'Επειδή διά της διοικητικής πράξεως ύπ' αριθμόν 150 δημοσιευ
θείσης έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος της Δημο
κρατίας της 12ης Μαρτίου 1971, ή Κυπριακή Δημοκρατία, Ά π α λ λ ο 
τριοΰσα 'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περι
γραφήν και λεπτομέρειας τής ακινήτου ιδιοκτησίας (έν τοις εφεξής 
αναφερομένη ως «ή ακίνητος ιδιοκτησία») ήτις είναι αναγκα ία διά 
τους έν αυτή περιγραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει 
παν πρόσωπον Ίσχυριζόμενον δτι έχει οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον έπί τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας και ένιστάμενον εις τήν σκοπου
μένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης δπως ύποδάλη τήν ένστασιν αύτου όμοΟ 
μετά των αποδείξεων καΐ λόγων προς υποστήριξη/ αυτής εντός τής 
έν τη ρηθείση γνωστοποιήσει αναφερομένης προθεσμίας ' 

Και έπειδη ουδεμία ενστασις υπεβλήθη κατά τής σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως τής ακινήτου ιδιοκτησίας* 

Και επειδή, λαμβανομένων ύπ' όψιν άπασών έν γένει των περι
στάσεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπαλλο
τριωθή διά τους έν τη ε'ιρημένη γνωστοποιήσει εκτιθεμένους σκοπούς, 
ή οιονδήποτε των τοιούτων σκοπών : 

Διά ταΰτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
του άρθρου 6 του περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, ή 
ένάσκησις των οποίων ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου ε'ις 
αυτόν, διά τοΰ παρόντος διατάττει τήν άπαλλοτρίωσιν της ακινήτου 
ιδιοκτησίας δυνάμει των προνοιών του ρηθέντος Νόμου. 

'Εγένετο τή 2α ' Ιουλίου 1971 
(Υ.Σ.Ε. 653/59/A/V.) 

'Αριθμός 481 
Ο ΠΕΡΙ Ε Π Ι Τ Α Ξ Ε Ω Σ Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Δ ι ά τ α γ μ α Έ π ί τ ά ξ ε ω ς δυνάμει του άρθρου 4 

Δεδομένου δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί
νητος ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή Ιδιοκτησία») 
είναι α ν α γ κ α ί α διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι τήν προμήθειαν ή/και διατήοησιν ή/και άνάπτυξιν προμηθειών 
καιυπηρεσιών α'ίτινες είναι άναγκα ΐα ι ε'ις τήν ζωήν και προάγουσι 


