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'Αριθμός 544 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα ανακλήσεως δυνάμει τοΟ άρθρου 7 

Επειδή δια της γνωστοποιήσεως ύπ' άρ. 877 δημοσιευθείσης εν 
τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας 
της 28ης Μαΐου 1971 (έν τοις εφεξής αναφερομένης ώς ή «γνωστο
ποίησις ύπ' άρ. 877») το Συμβούλιον Βελτιώσεως Τρικώμου, Άπαλ-
λοτριοΰσα 'Αρχή (έν τοις εφεξής αναφερομένης ώς «ή Άπαλλο
τριοΟσα Αρχή»), εξέδωσε γνωστοποίησα/ απαλλοτριώσεως και πε
ριγραφήν και λεπτομέρειας τής ακινήτου Ιδιοκτησίας αναγκαίας 
δια τους έν αύτη καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας' 

Κα! επειδή ή Άπαλλοτριουσα 'Αρχή θεωρεί τήν έν τη γνωστο
ποιήσει άρ. 877 περιγραφόμενη ν άκίνητον ίδιοκτησίαν ώς μή οΰσαν 
άναγκαίαν δια τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομέ
νους έν τη ώς εΐρηται γνωστοποιήσει άρ. 877 : 

Δια ταύτα, ή Άπαλλοτριουσα 'Αρχή, ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας δυνάμει του άρθρου 7 του περ! 'Αναγκαστικής 'Απαλ
λοτριώσεως Νόμου δια του παρόντος ανακαλεί τήν γνωστοποίησιν 
άρ. 877. 

Έγένετο τη 3η 'Ιουλίου 1971 
(Υ. Ε. 909/59/4.) 

'Αριθμός 545 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα 'Απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6 

'Επειδή δια διοικητικής πράξεως ύπ' αριθμόν 634 δημοσιευθείσης 
έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρα
τίας της 31ης 'Ιουλίου 1970, ή Δημοτική 'Επιτροπή Κυθρέας, Άπαλ
λοτριουσα Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως καΐ περι
γραφήν καΐ λεπτομέρειας της ακινήτου Ιδιοκτησίας (έν τοις εφεξής 
αναφερομένης ώς «ή ακίνητος Ιδιοκτησία») ήτις είναι αναγκαία διά 
τους έν αύτη καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας καΐ έκάλει 
παν πρόσωπον ίσχυριζόμενον δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή 
συμφέρον έπι τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας καΐ ένιστάμενον εις τήν σκο
πουμένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, δπως ύποβάλη τήν έ'νστασιν αύτου, 
δμου μετά των αποδείξεων και λόγων προς ύποστήριξίν αυτής, εντός 
της έν τη ρηθείση γνωστοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας* 

Κα! επειδή ή Άπαλλοτριουσα Αρχή, άμα τη παρόδω της έν τη 
προμνησθείση γνωστοποιήσει απαλλοτριώσεως καθοριζομένης προ
θεσμίας, προέβη είς τήν έξέτασιν των ενστάσεων των γενομένων κατά 
τής σκοπούμενης απαλλοτριώσεως τής ακινήτου Ιδιοκτησίας άτινας 
απέρριψε" 

Κα! επειδή λαμβανομένων ύπ* δψιν άπασών έν γένει των περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος 'ιδιοκτησία άπαλλοτριωθη 
διά τους έν τη ε'ιρημένη γνωστοποιήσει καθοριζόμενους σκοπούς : 


