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Νυν, δια ταύτα, ή ΆπαλλοτριοΟσα 'Αρχή, εν -rfj ενασκήσει των 
εξουσιών, δι' ών περιβέβληται, δυνάμει του άρθρου 6 τοΟ περί 'Avocy-
καστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου τοθ.1962, δια του παρόντος δια
τάττει την άπαλλοτρίωσιν της ακινήτου ιδιοκτησίας δυνάμει τών προ
νοιών του ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο rfj 6η 'Ιουλίου 1971 
Διά τήν Δημοτική ν Επιτροπή ν Κυθραίας 

ΣΑΒΒΑΣ Π. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ, 
Πρόεδρος. 

(Υ. Ε. 1278/59/Α/3.) 

Αριθμός 546 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του: άρθρου 6 

'Επειδή διά διοικητικής πράξεως ύπ' άρ. 966, δημοσιευθείσης έν 
τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας 
της 4ης Δεκεμβρίου 1970, ή Χωριτική 'Επιτροπή Υγείας 'Αγίου Θεο
δώρου (Λάρνακος), ΆπαλλοτριοΟσα 'Αρχή, εξέδωσε Γνωστοποίησιν 
'Απαλλοτριώσεως καΐ περιγραφήν και λεπτομέρειας της ακινήτου 
Ιδιοκτησίας (έν τοις εφεξής αναφερομένης ως ή «ακίνητος ιδιοκτη
σία») ήτις είναι αναγκαία διά τους έν αύτη καθοριζόμενους σκο
πούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει παν πρόσωπον Ίσχυριζόμενον δτι 
κέκτηται, οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον έπί της ακινήτου ιδιο
κτησίας καΐ ένιστάμενον είς τήν σκοπουμένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης 
δπως ύποβάλη τήν ενστασιν αύτοΰ όμου μετά τών αποδείξεων και 
λόγων προς ύποστήριξιν αυτής εντός της έν τη ρηθείση γνωστο
ποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας" 

Κα! επειδή ή ΆπαλλοτριοΟσα Αρχή, άμα τή παρόδω της έν τη 
προμνησθείση γνωστοποιήσει απαλλοτριώσεως καθοριζομένης προ
θεσμίας, κατόπιν εξετάσεως της ενστάσεως της γενομένης κατά της 
σκοπούμενης απαλλοτριώσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας, διεβίβασε 
ταύτην ε'ις τό Ύπουργικόν Συμβούλιον όμου μετά τών παρατηρή
σεων και υποδείξεων της έπ' αυτής" 

Κα! επειδή, λαμβανομένων ύπ' δψιν άπασών έν γένει τών περι
στάσεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος Ιδιοκτησία άπαλλο
τριωθή διά τους έν τή είρημένη γνωστοποιήσει καθοριζόμενους σκο
πούς : 

Κα! επειδή τό Ύπουργικόν Συμβούλιον έχει εγκρίνει τήν ως ε'ίρηται 
άπαλλοτρίωσιν της ακινήτου Ιδιοκτησίας : 

Διά ταΟτα, ή ΆπαλλοτριοΟσα Αρχή, ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
παρεχομένας εις αυτήν δυνάμει του άρθρου 6 του περί Άνοτ/καστι
κής Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά του παρόντος διατάττει τήν άπαλ
λοτρίωσιν τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών του ρη
θέντος Νόμου. 

Έγένετο τή 8η 'Ιουλίου 1971 
(Υ.Ε. 1278/59/C) 


