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'Αριθμός 606 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις απαλλοτριώσεως. 

Δια του παρόντος γνωστοποιείται ότι ή έν τω παρατιθεμένω Πινάκι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία δια τον άκόλου
θον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια τήν δημιουργίαν,, συντήρη
ση καΐ άνάπτυξιν δημοσίων οδών έν τη Δημοκροττία ή δι' οιονδήποτε 
τών ρηθέντων σκοπών, καΐ ή άπαλλοτρίωσίς αυτής επιβάλλεται δια 
τους ακολούθους σκοπούς, ήτοι δια σκοπούς σχετιζομένους με τήν 
βελτίωσιν και διεύρυνσιν οδών εντός της κωμοπόλεως 'Ακάνθους. 

Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον επί της ως εϊρηται Ιδιοκτησίας και ένίσταται ε'ις τήν σκοπούμε
νη ν άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ήμερων άπό της 
δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω έφημερίδι 
της Δημοκρατίας, άποστείλη εις τήν Δημοτικήν Έπιτροπή,ν 'Ακάν
θους, λεπτομερή στοιχεία περί το δικαίωμα ή συμφέρον αύτοΟ, απο
δείξεις τούτων,, ως και πλήρως ήτιολογημένην εκθεσιν περί τών λόγων 
τής ενστάσεως αύτου. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Μέρος του ύπ' άρ. έγγραφης 31770 κτήματος υπ' άρ. τεμαχίου 474, 

φ/Σ 6/61 του χωρίου 'Ακάνθου, ήτοι μέρος κτιρίων, εκτάσεως 27 
τετρ. ποδών ανήκοντος εις τον εξ 'Ακάνθους κ. Μηναν Φωτίου. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω της Δημοτικής 
'Επιτροπής 'Ακάνθους. 

Τή 2α Αυγούστου 1971. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΑΝΘΟΥΣ, 

Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 
(Υ. Ε. 101/64.) 

'Αριθμός 607 

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 6 

Επειδή διά τής διοικητικής πράξεως ύπ5 άρ. 423 δημοσιευθείσης 
έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρα
τίας τής 18ης 'Ιουνίου 1971, ή Εταιρεία " Kampia Mines Limited", 
Άπαλλοτριουσα 'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και 
περιγραφήν και λεπτομέρειας τής ακινήτου ιδιοκτησίας (έν τοις εφε
ξής αναφερομένης ώς «ή ακίνητος ιδιοκτησία») ήτις είναι αναγκαία 
διά τους έν αυτή καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και 
έκάλει πάν πρόσωπον, Ίσχυριζόμενον δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίω
μα ή συμφέρον έπί τής ακινήτου ιδιοκτησίας και ένιστάμενον εις τήν 
σκοπουμένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης δπως ύποβάλη τήν ενστασιν 


