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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 


