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'Αριθμός 543 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα ανακλήσεως δυνάμει του άρθρου 7 
Επειδή δια της γνωστοποιήσεως υπ' αρ. 722 δημοσιευθείσης εν 

τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας 
της 12ης Σεπτεμβρίου 1969 (εν τοις εφεξής αναφερομένης ως ή 
«γνωστοποίησις άρ. 722»), ή Κυπριακή Δημοκρατία, Άπαλλότριοϋσα 
'Αρχή (έν τοΐς εφεξής αναφερομένη ως «ή Άπαλλότριοϋσα 'Αρχή»), 
εξέδωσε γνωστοποίησα/ απαλλοτριώσεως και περιγραφήν και λεπτο
μέρειας τής ακινήτου ιδιοκτησίας αναγκαίας δια τους έν αυτή καθο
ριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας : 

Και επειδή δια του διατάγματος απαλλοτριώσεως υπ'' αρ. 826 δημο
σιευθέντος έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής 
Δημοκρατίας τής 24ης 'Οκτωβρίου 1969 (έν τοΐς εφεξής αναφερο
μένου ώς το «διάταγμα άρ. 826») διετάχθη ή άπαλλοτρίωσις τής έν 
τη γνωστοποιήσει άρ. 722 περιγραφόμενης ακινήτου ιδιοκτησίας' 

Κα! επειδή δεν έχει καταβληθή ή κατατεθή άποζημίωσιςέν σχέσει 
με τήν ώς εϊρηται άπαλλοτρίωσιν συμφώνως προς τάς διατάξεις, του 
περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου" 

Και επειδή ή Άπαλλότριοϋσα Αρχή θεωρεί τήν έν τω Πίνακι του 
παρόντος διατάγματος περιγραφομένην άκίνητον ιδιοκτησίαν, ήτις 
αποτελεί μέρος τής έν τή γνωστοποιήσει άρ. 722 περιγραφόμενης 
ακινήτου 'ιδιοκτησίας, ώς μή οδσαν άναγκαίαν διά τους σκοπούς 
δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τή ώς εϊρηται γνωστο
ποιήσει άρ. 722 : 

Διά ταΰτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών κα! "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
του άρθρου .7 του περ! Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου, ή 
ένάσκησις των οποίων ανετέθη υπό του Υπουργικοί) Συμβουλίου 
εις αυτόν, διά του παρόντος ανακαλεί τήν γνωστοποίησιν άρ. 722 
κα! το διάταγμα :άρ. 826 καθ' ήν εκτασιν ταΰτα άφορώσι τήν έν τω 
Πίνακι του παρόντος διατάγματος περιγραφομένην άκίνητον Ιδιο
κτησίαν. 

ΠΓΝΑΞ 
■Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τοΐς χωρίοις Μοναγρούλλι και 

Πεντάκωμο τής 'Επαρχίας Λεμεσού όπό τεμάχια κα! έν σχέσει προς 
τά τεμάχια ύπ' αριθ. 360 (μέρος), 359 (μέρος), 358 (μέρος), 357 
(μέρος), 561 (μέρος), 500 (μέρος), 501 (μέρος), 503 (μέρος) και 
449/1 (μέρος) (πρώην τεμάχιον 449 (μέρος) ) του Κυβερνητικού 
Χωρομετρικοΰ Σχεδίου LV.33. 

Ήεκτασις γης τής έν λόγω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
δύο σκαλών κα! 1,200 τετραγωνικών ποδών περίπου κα! δεικνύεται 
διά κίτρινου .χρώματος έπ! του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμ
μένου ύπό τοϋ Διευθυντού Τμήματος Δημοσίων "Εργων ημερομηνίας 
8ης Απριλίου 1971. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λεμεσού. 

'Εγένετο τή 3η 'Ιουλίου 1971 
(Υ.Σ.Ε. 38/69.) 


