
623 

μέρη στοιχεία περί το δικαίωμα η συμφέρον αύτοΰ, αποδείξεις τούτων 
ώς και πλήρη δικαιολογημένην εκθεσιν περί των λόγων της ενστάσεως 
αύτοΰ. 

Π ΓΝ ΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τω χωρίω Κολόσσι της Επαρ

χίας Λεμεσού ύπό τεμάχιον και εν σχέσει προς το τεμάχιον υπ' αρ. 
310 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Ι Ι 1.6. 

Ή έκτασις γης της έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
1,800 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώ
ματος επί τοΰ σχετικού σχεδίου τοΰ υπογεγραμμένου ύπό τοΰ Έπαρ
χου Λεμεσού, ημερομηνίας 16ης Αυγούστου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπι.Ο^ώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γράφε ίω τοΰ Έπαρχου 
Λεμεσού. 

. Τη 23η Αυγούστου 1971 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Κ Ο Ό Σ Σ Ι Ο Υ , 

Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή. 
(Υ.Ε. 49/61.) 

'Αριθμός 682 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 6 
Επειδή δια της διοικητική,ς πράξεως υπ' αριθμόν 455 δημοσιευ

θείσης έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δη
μοκρατίας της 2ας 'Ιουλίου 1971, ή Κυπριακή Δημοκρατία, Άπαλ
λοτριοΰσα 'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περι
γραφήν και λεπτομέρειας της ακινήτου 'ιδιοκτησίας (έν τοις εφεξής 
αναφερομένης ώς «ή ακίνητος ιδιοκτησία») ήτις είναι αναγκαία διά 
τους έν αύτη περιγραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και 
έκάλει παν πρόσωπον Ίσχυριζόμενον δτι έ'χει οιονδήποτε δικαίωμα 
ή συμφέρον έπί της ακινήτου ιδιοκτησίας και ένιστάμενον εις τήν 
σκοπουμένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης δπως ύποβάλη τήν ενστασιν 
αύτοΰ όμοΰ μετά των αποδείξεων και λόγων προς ύποστήριξιν αυτής 
εντός της έν τη ρηθείση γνωστοποιήσει αναφερομένης προθεσμίας' 

Και επειδή ουδεμία ενστασις υπεβλήθη κατά της σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας' 

Και επειδή, λαμβανομένων ύπ' όψιν άπασών έν γένει των περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή 
διά τους έν τή είρημένη γνωστοποιήσει εκτιθεμένους σκοπούς, ή οιον
δήποτε των τοιούτων σκοπών : 

Διά τάΰτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
τοΰ άρθρου 6 τοΰ περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, ή 
ένάσκησις των όποιων ανετέθη ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου 
εις αυτόν, διά τοΰ" παρόντος διατάττει τήν άπαλλοτρίωσιν της ακι
νήτου Ιδιοκτησίας δυνάμει των προνοιών τοΰ ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τή 20ή Αυγούστου 1971 
(Υ.Σ.Ε. 221/68.) 


