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(μέρος) , Ί864/3 ίμερος) , Ί863 (μέρος) , 1833/4 (μέρος) , .1833/3 
(μέρος) , 1833/2 (μέρος) , 1832/2 (μέρος) , 1872 (μέρος) ; 1882. (μέ
ρος ) , 1883 (μέρος) , 1831/3 (μέρος ) , 1831 (μέρος) , 1831/1 (μέρος) , 
1807/6/1 (μέρος) , 1807/6/6 (μέρος ) , 1807/6/5 (μέρος) , 1807/6/2 (μέ
ρος) , 1807/1/1/2 (μέρος) , 1807/1/1/1 (μέρος) , 1807/2/2/1 (μέρος) , 
1768/2 (μέρος) , 1807/2/1 (αέρος) , 1767/1 (μέρος) , 1767/3 (μέρος) , 
1767/4 (μέρος) , 1766/1 (μέρος) , 1766/2 (μέρος) , 1766/3 (μέρος) του 
Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδ ίου XXXVI11.57, τεμάχια υπ' αριθ. 
292 (όλον) και 293/ί (μέρος) του Χωριτικοΰ Σχεδίου του χωρίου 
'Αγρός . 

Ή εκτασις γης της εν λ ό γ ω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εξ 
όγδοήκοντα οκτώ σκαλών ' και 750 τετραγωνικών ποδών περίπου 
και δεικνύεται δι' έρυθροΰ χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του 
υπογεγραμμένου υπό τοΰ Διευθυντού Τμήματος Δημοσίων "Εργων 
ημερομηνίας 14ης Ιουν ίου 1971. . . 

Άντ ίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
υπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τω Γραφείω του Έ π α ρ χ ο υ 
Λεμεσού. 

Τη 2α ' Ιουλίου 1971 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
ΆπαλλοτριοΟσα 'Αρχή. 

(Υ.Σ.Ε. 472/59/Α/VI Ι.) 

'Αριθμός 499 

Ο Π Ε Ρ Ι Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ω Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Δ ι ά τ α γ μ α απαλλοτριώσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 6. 

'Επειδή δια της διοικητικής πράξεως ύπ' αρ. 274 δημοσιευθείσης 
εν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρα
τίας της 30ης 'Απριλίου 1971, ή 'Αρχή 'Ηλεκτρισμού Κύπρου, Ά π α λ 
λοτριοΟσα Α ρ χ ή , εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περι
γραφήν καΐ λεπτομέρειας της ακινήτου 'ιδιοκτησίας (εν τοις εφεξής 
αναφερομένης ώς «ή ακίνητος Ιδιοκτησία») ήτις εναι' αναγκα ία διά 
τους έν αυτή καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει 
πάν πρόσωπον ίσχυριζόμενον ότι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή 
συμφέρον επί της ακινήτου 'ιδιοκτησίας και ένιστάμενον εις τήν σκο
πουμένην απαλλοτρίωσα/ ταύτης όπως ύποβάλη τήν ενστασιν αύτου 
όμοΟ μετά τών αποδείξεων και λ ό γ ω ν προς ύποστήριξιν αυτής εντός 
τής έν τή ρηθείση γνωστοποιήσει Καθοριζομένης προθεσμίας" 

Και επειδή ουδεμία έ'νστασις υπεβλήθη κατά τής σκοπούμενης απαλ

λοτριώσεως τής ακινήτου Ιδιοκτησίας" 
Και επειδή, λαμβανομένων ύπ ' όψιν άπασών έν γένει τών περι

στάσεων, κρίνεται σκόπιμον όπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπαλλο

τριωθή διά τους έν τή ε'ιρημένη γνωστοποιήσει καθοριζόμενους 
σκοπούς' 

Και επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον έχει εγκρίνει τήν ώς εϊρη-

ται άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου Ιδιοκτησίας : 

Διά ταΰτα, ή ΆπαλλοτριοΟσα Α ρ χ ή , ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις αυτήν, δυνάμει τοΰ άρθρου 6 του περί Άναγκαστ ι -
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κής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, δια του παρόντος διατάττει την απαλ
λοτρίωση/ της ακινήτου ιδιοκτησίας δυνάμει των προ\οιών του ρη
θέντος Νόμου. 

Έγένετο τη 28η 'Ιουνίου 1971. 

'Αριθμός 500 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 

Επειδή δια της διοικητικής πράξεως υπ' άρ. 275, δημοσιευθείσης 
έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας 
της 30ής 'Απριλίου 1971, ή 'Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, Άπαλλοτρι
ουσα 'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγρα
φήν καΐ λεπτομέρειας τής ακινήτου ιδιοκτησίας (έν τοις εφεξής ανα
φερομένης ως «ή ακίνητος Ιδιοκτησία») ήτις είναι αναγκαία δια τους 
έν αύτη καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας καΐ έκάλει παν 
πρόσωπον ίσχυριζόμενον δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον έπί τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας και ένιστάμενον είς τήν σκοπου
μένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης δπως ύποβάλη τήν έ'ν.στασιν αύτου όμου 
μετά των αποδείξεων και λόγων προς ύποστήριξιν αυτής εντός τής 
έν τη ρηθείση γνωστοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας" 

Και επειδή ουδεμία έ'νστασις υπεβλήθη κατά τής σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας* 

Κα! επειδή, λαμβανομένων ύπ' όψιν άπασών έν γένει τών περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος 'ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή 
διά τους έν τή είρημένη γνωστοποιήσει καθοριζόμενους σκοπούς' 

Και επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον έχει εγκρίνει τήν ως εί'ρη
ται άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας : 

Διά ταύτα, ή Άπαλλοτριουσα 'Αρχή, ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας είς αυτήν δυνάμει του άρθρου 6 τού περί 'Αναγκαστι
κής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά του παρόντος διατάττει τήν άπαλ
λοτρίωσιν τής ακινήτου ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών του ρη
θέντος Νόμου1. 

Έγένετο τή 28η 'Ιουνίου 1971. 

'Αριθμός 501 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 
Επειδή διά τής διοικητικής πράξεως ύπ' άρ. 295, δημοσιευθείσης 

έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας 
τής 7ης Μαΐου 1971, ή Κυπριακή Δημοκρατία, Άπαλλοτριουσα 'Αρχή, 
εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφής καΐ λε
πτομέρειας τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας (έν τοις εφεξής αναφερομένης 
ώς «ή ακίνητος Ιδιοκτησία») ήτις είναι αναγκαία διά τους έν αύτη 
περιγραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει πάν πρό
σωπον ίσχυριζόμενον δτι έχει οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον έπί 


