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'Αριθμός 680 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα 'Απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 
'Επειδή δια της διοικητικής πράξεως υπ' αρ. 424, δημοσιευθείσης 

εν. τω Τρίτω Παραρτήματα της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρα
τίας τής Τ8ης Ιουνίου 1971, ή Κυπριακή Δημοκρατία, Άπαλλοτρι-
οΰσα 'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησίν απαλλοτριώσεως και περιγρα
φήν και λεπτομέρειας της ακινήτου ιδιοκτησίας (εν τοις εφεξής ανα
φερομένης ώς «ή ακίνητος ιδιοκτησία»), ήτις είναι αναγκαία διά 
τους εν αύτη περιγραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκά
λει πάν πρόσωπον ίσχύριζόμενον δτι έχει οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον επί της ακινήτου ιδιοκτησίας και ένιστάμενον εις τήν σκοπου
μένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης,, δπως ύποβάλη τήν ενστασιν αύτου 
όμου μετά των αποδείξεων και λόγων προς ύποστήριξιν αυτής εντός 
τής εν τή ρηθείση γνωστοποιήσει αναφερομένης προθεσμίας" 

Και επειδή ουδεμία ένστασις υπεβλήθη κατά τής σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως τής ακινήτου Ιδιοκτησίας" 

Και επειδή, λαμβανομένων ύπ' δψιν άπασών εν γελάει τών περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπαλλοτριω
θή διά τους έν τή είρημένη γνωστοποιήσει εκτιθεμένους σκοπούς, ή 
οιονδήποτε τών τοιούτων σκοπών : 

Διά ταΰτα, ό Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ενασκώ ν 
τάς . εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυ
νάμει του άρθρου 6 του περί 'Αναγκαστικής Άπαλλλοτριώσεως Νό
μου·, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμβου
λίου εις αυτόν, διά του παρόντος διατάττει τήν άπαλλοτρίωσιν τής 
ακινήτου ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών τοΟ ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τη 9η Αυγούστου 1971. 
(Υ.Γ. & Φ.Π. 218/69.) 

'Αριθμός 681 
Ό ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡ ΙΩΣ.ΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως 
.Διά του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι 

περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τον άκό-
λουθον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι τήν προμήθειαν, συντήρησιν 
και άνάπτυξιν, ή οιανδήποτε έξ αυτών, προμηθειών, αϊτινες .είναι 
άναγκαΐαι εις τήν ζωήν ή προάγουσι τήν εύημερίαν του κοινού ή και 
αμφότερα, τήν διανομή ν του ύδατος και τήν καλυτέραν χρησιμοποίη
σα/ περιουσίας διά τήν δημοσίαν ώφέλειαν, ή οιονδήποτε τών ρηθέν
των σκοπών και δέον νά άπαλλοτριωθή διά τους ακολούθους λόγους, 
ήτοΓδιά τήν προμήθειαν, βελτίωσιν και διανο.μήν ύδατος δι' οικιακούς 
σκοπούς εντός του χωρίου Κολόσσι. 

Πάς δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον επί τής ώς ε'ίρηται Ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπού
μενη ν άπαλλοτρίωσιν καλείται δπως εντός δύο εβδομάδων άπό ι ή ς 
δημοσιεύσεως της παρούσης γνωστοποιήσεως έν τή έπισήμω έφη
μερ'ιδι τής Δημοκρατίας άποστείλη προς τήν Έπιτροπήν Ύδατοπρο
μηθείας του χωρίου Κολόσσι, μέσω του Έπαρχου Λεμεσού, λεπτό


