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'Αριθμός 63 

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 

Επειδή διά τής Διοικητικής Πράξεως ύπ' άρ. 83, δημοσιευθείσης 
εν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας 
τής 30ής 'Ιανουαρίου 1970. ή Κυπριακή Δημοκρατία, Άπαλλοτριούσα 
'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφήν και 
λεπτομέρειας τής ακινήτου ιδιοκτησίας (εν τοΐς εφεξής αναφερομέ
νης ως «ή ακίνητος Ιδιοκτησία») ήτις είναι αναγκαία διά τους έν 
αυτή καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας καΐ έκάλει παν 
πρόσωπον Ίσχυριζόμενον δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον έπί τής ακινήτου Ιδιοκτησίας και ένιστάμενον ε'ις την σκοπουμέ
νην άπαλλοτρίωσιν ταύτης δπως ύποβάλη τή ν ενστασιν αύτοΰ δμου 
μετά των αποδείξεων καΐ λόγων προς ύποστήριξιν αυτής εντός τής 
έν τή ρηθείση γνωστοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας* 

Και επειδή ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, άματή παρόδω 
τής έν τή προμνησθείση γνωστοποιήσει απαλλοτριώσεως καθοριζο>-
μένης προθεσμίας, κατόπιν εξετάσεως των ενστάσεων των γενομένων 
κατά τής σκοπ:ουμένης απαλλοτριώσεως τής ακινήτου ιδιοκτησίας, 
διεβίβασε ταύτας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον όμου μετά των 
παρατηρήσεων και υποδείξεων του έπ' αυτών* 

Και επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον, λαβό ν ύπ' δψιν άπάσας έν 
γένει τάς περιστάσεις, κρίνει σκόπιμον δπως ή ακίνητος Ιδιοκτησία 
άπαλλοτριωθή διά τους έν τή είρημένη γνωστοποιήσει καθοριζόμε
νους σκοπούς : 

Διά ταύτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 6 του περί 'Αναγκαστι
κής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά του παρόντος διατάττει τήν άπαλ
λοτρίωσιν τής ακινήτου Ιδιοκτησίας δυνάμει των προνοιών τοΟ ρη
θέντος Νόμου. 

Έγένετο την 21 ην 'Ιανουαρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 782/59/A/VIII.) 

'Αριθμός 64 
Ο ΠΕΡ! ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοπο>ίησις Απαλλοτριώσεως 
("Αρθρον 4) 

Διά του παρόντος γναχττοποιεΐται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη 'ιδιοκτησία ει ναι αναγκαία διά σκοπόν δημοσίας ωφε
λείας, ήτοι την · προμήθειαν ή/και διατήρησιν ή/και άνάπτυξίν προ
μηθειών και υπηρεσιών αΐτινες είναι άναγκαΐαι εις τήν ζωή ν και προ
άγουσι τήν εύημερίαν ή τήν άναψυχήν του κοινού (μετασχηματισμόν, 
προμήθειαν και διανομήν ηλεκτρικού ρεύματος προς χρήσιν δι' οικια
κούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς σκοπούς) και ή άπαλλοτρίωσις 
αυτής επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους : 


