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'Αριθμός 697 
Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ 

ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 224 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 3 ΤΟΥ 
1960, 78 ΤΟΥ 1965, 10 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 75 ΤΟΥ 1968) 

Είδοποίησις δυνάμει του άρθρου 70 (α) 
Επειδή διά διατάγματος δημοσιευθέντος ύπ' αριθμόν Διοικητικής 

Πράξεως 402 εν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος 
της Δημοκρατίας τής 11ης 'Ιουνίου 1971, το Ύπουργικόν Συμβού
λιον διέταξε τήν διενέργειαν γενικής εκτιμήσεως τής αξίας τής ακι
νήτου Ιδιοκτησίας τής κειμένης εντός τής περιοχής τής καθορισθείσης 
έν τω Διατάγματι τω έκδοθέντι δυνάμει των διατάξεων του περί 'Απο
χετευτικών Συστημάτων Νόμου του 1971 και δημοσιευθέντι ύπ' αριθ
μόν Διοικητικής Πράξεως 39 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου 
εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 22ας 'Ιανουαρίου 1971 : 

Διά ταύτα, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις έμέ ύπό 
του άρθρου 70 (α) του περί 'Ακινήτου 'Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 
Έγγραφη καΐ Έκτίμησις) Νόμου (του οποίου αί διατάξεις εφαρμό
ζονται, τηρουμένων τών αναλογιών, επί τής διενεργείας τής ως άνω 
γενικής εκτιμήσεως συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 32 του 
περί 'Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου του 1971) εγώ, ό Διευθυντής 
του Κτηματολογικού καΐ Χωρομετρικου Τμήματος, διά τής παρούσης 
είδοποιώ τό κοινόν δτι ή γενική έκτίμησις ε'ις τήν έν λόγω περιοχή ν 
θά άρχίση τήν Ιην 'Οκτωβρίου 1971 καΐ καλώ πάντας τους Ιδιοκτήτας 
ακινήτου Ιδιοκτησίας ευρισκομένης εντός τής έν λόγω περιοχής, 
διτως— 

(α) έφοδιάσωσι τον έκτιμητήν διά τοιούτων προφορικών ή γρα
πτών πληροφοριών έν σχέσει προς τήν ύπό έκτίμησιν άκίνη
τον ίδιοκτησίαν ώς ό εκτιμητής ήθελε ζητήσει* 

(β) παρουσιάσωσιν εις τον έκτιμητήν προς έξέτασιν οιονδήποτε 
έγγραφον εύρισκόμενον είς τήν κατοχήν των ή ύπό τον 
ϋλεγχόν των καΐ σχετιζόμενον προς τήν ύπό έκτίμησιν άκί % 

νητον ίδιοκτησίαν ώς δ εκτιμητής ήθελεν απαιτήσει. 

Λευκωσία τη 31η Αυγούστου 1971. 
θ . ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗΣ, 

Διευθυντής Κτηματολογικού 
και ΧωρομετρικοΟ Τμήματος. 

(Υ.Ε. 71/67.) 

'Αριθμός 698 
. 0 ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ. 1962). 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6 
Επειδή διά τής διοικητικής πράξεως ύπ' αριθμόν 247 δημοσιευ

θείσης έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημο
κρατίας τής 15ης 'Απριλίου 1971, ή Κυπριακή Δημοκρατία, Άπαλ-
λότριοΰσα 'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως καΐ περι
γραφήν και λεπτομέρειας τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας (έν τοις εφεξής 
αναφερομένης ώς «ή ακίνητος ιδιοκτησία») ήτις είναι αναγκαία διά 
τους έν αύτη περιγραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκά


