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198 του ώς άνω συμπλέγματος και ενορίας, μέχρι της άπωτέρας νοτιο
δυτικής γωνίας τοΰ τελευταίου προαναφερθέντος τεμαχίου. " Έκεϊθεν με 
βόρειοανατολικήν κοαεύθυνσιν, κατά μήκος τοΰ νοτίου συνόρου των τεμα
χίων 198, 197, 196 και 194 τοΰ ώς άνω συμπλέγματος και ενορίας 
μέχρι τής άπωτέρας νοτιοδυτικής γωνίας τοΰ τεμαχίου 193. Έκεΐθεν 
με βορειοδυτικήν κατευθυνσιν, κατά μήκος τοΰ άξονος τής μελλοντικώς 
διανοιχθησομένης Λεωφόρου Κέννεντυ και διασχίζον άπό νότον προς 
βορράν τά τεμάχια 194, 195, 160, 127, 265, 131, 130, 129, 128, 93, 
87, 86, 81, 80, 77, 76, 74, 94, 259, 55, 54, 53, 52, 51 , 27 και 28 
τοΰ ώς άνω συμπλέγμοπος και ενορίας και τά τεμάχια 240, 239, 212, 
238, 237, 234, 235, 256, 255 και 254 τοΰ συμπλέγματος «Ε» τής 
ενορίας 'Αγίου Μέμνονος μέχρι τοΰ βορείου συνόρου τοΰ τελευταίου 
προαναφερθέντος τεμαχίου, δπου ό άξων τής μελλοντικώς διανοιχθησο
μένης Λεωφόρου Κέννεντυ. Έκεΐθεν με νοτιοδυτικήν κατευθυνσιν κατά 
μήκος τοΰ βορείου συνόρου τοΰ τεμαχίου 254 τοΰ ώς άνω εϊρημένου 
συμπλέγματος και ενορίας, μέχρι τοΰ σημείου αφετηρίας. 

Έν Άμμοχώστφ, τη 1 1 η 'Ιανουαρίου 1971. 
Α. Χ. ΠΟΥΠΟΥΡΟΣ, 

Πρόεδρος Δημ. Επιτροπής 'Αμμοχώστου. 
(Υ.Ε. 129/63/4.) 

'Αριθμός 62 
Ο ΠΕΡΙ Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ω Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 

Επειδή δια της. διοικητικής πράξεως ύπ' αριθμόν 765 δημοσιευ
θείσης έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημο^ 
κροττίας της 25ης Σεπτεμβρίου 1970, ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομη,θείας 
του χωρίου Νικηταρίου, Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή, εξέδωσε γνωστο
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ποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφήν και λεπτομέρειας τής ακι
νήτου ιδιοκτησίας (έν τοις εφεξής αναφερομένης ώς «ή ακίνητος 
ιδιοκτησία») ήτις εΐναι αναγκαία διά τους έν αυτή καθοριζόμενους 
σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει παν πρόσωπον Ίσχυριζό
μενον δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον επί τής ακι
νήτου Ιδιοκτησίας και ένιστάμενον εις τήν σκοπουμένην άπαλλοτρίω
σιν ταύτης δπως ύποβάλη τήν ενστασιν αύτοΟ δ μου μετά των απο
δείξεων και λόγων προς υποστήριξα/ αυτής εντός τής έν τη ρη,θείση 
γνωστοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας' 

Κα! επειδή ουδεμία έ'νστασις υπεβλήθη κατά τής σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως της ακινήτου Ιδιοκτησίας' 

Κα! επειδή, λαμβανομένων ύπ' δψιν άπασών έν γένει τώ ν περι
στάσεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος Ιδιοκτησία άπαλλο
τριωθή διά τους έν τή είρημένη γνωστοποιήσει καθοριζόμενους 
σκοπούς' 

Κα! επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον έχει εγκρίνει τ ή ν ώς εϊρη
τα ι άπαλλοτρίωσιν της ακινήτου ιδιοκτησίας : 

Διά ταύτα, ή ΆπαλλοτριοΟσα 'Αρχή, ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εΐς αυτήν δυνάμει του άρθρου 6 του περ! 'Αναγκα
στικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά τοΰ παρόντος διατάττει τήν 
άπαλλοτρίωσιν της ακινήτου ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών του 
ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τή 14η ' Ιανουαρίου 1971. 
(Υ.Ε. 915/59.) 


