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'Αριθμός 746 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 13 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 6 

Επειδή δια της Διοικητικής Πράξεως ύπ' αριθμόν 606 δημοσιευ
θείσης εν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δη
μοκρατίας της 6ης Αυγούστου 1971, ή Δημοτική Επιτροπή 'Ακάνθους, 
Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και 
περιγραφήν και λεπτομέρειας τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας (εν τοις 
εφεξής αναφερομένης ως «ή ακίνητος ιδιοκτησία»), ήτις εΐναι αναγ
καία δια τους εν αυτή καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας 
και έκάλει πάν πρόσωπον ίσχυριζόμενον δτι κέκτηται οιονδήποτε 
δικαίωμα ή συμφέρον επί τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας και ένιστάμενον 
εις τήν σκοπουμένην απαλλοτρίωσα/ ταύτης, δπως ύποβάλη τήν εν
στασιν αύτοΟ, όμοΟ μετά τών αποδείξεων και λόγων προς ύποστή
ριξιν αυτής, εντός τής εν τή ρηθείση Γνωστοποιήσει καθοριζομένης 
προθεσμίας' 

Και επειδή ή Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή, άμα τή παρόδω τής εν τή 
προμνησθείση Γνωστοποιήσει 'Απαλλοτριώσεως καθοριζομένης προ
θεσμίας, προέβη εις τήν έξέτασιν τών ενστάσεων, τών γενομένων κατά 
τής σκοπούμενης απαλλοτριώσεως τής ακινήτου ιδιοκτησίας άτινας 
απέρριψε" 

Και επειδή λαμβανομένων ύπ' όψιν άπασών έν γένει τών περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον όπως ή ακίνητος 'ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή 
δια τους έν τή είρημένη Γνωστοποιήσει καθοριζόμενους σκοπούς : 

Νυν, διά ταΰτα, ή Άπαλλοτριοΰσα Αρχή, έν τή ενασκήσει τών 
εξουσιών δι' ών περιβέβληται δυνάμει τοΰ άρθρου 6 τοΰ περί Αναγ
καστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου τοΰ 1962, διά τοΰ παρόντος δια
τάττει τήν άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας, δυνάμει τών 
προνοιών τοΰ ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τή 9η Σεπτεμβρίου 1971 
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΑΝΘΟΥΣ, 

Άπαλλοτριοΰσα Αρχή. 
(Υ.Ε. 101/64.) 

Αριθμός 747 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα Απαλλοτριώσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 6. 
'Επειδή διά τής διοικητικής πράξεως ύπ' άρ. 547 δημοσιευθείσης 

έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας 
τής 23ης 'Ιουλίου 1971, ή Κυπριακή Δημοκρατία, Άπαλλοτριοΰσα 
Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφήν και 
λεπτομέρειας τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας (έν τοις εφεξής αναφερομένης 
ως «ή ακίνητος ιδιοκτησία»), ήτις είναι αναγκαία διά τους έν αυτή 
περιγραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει παν πρό
σωπον Ίσχυριζόμενον ότι έχει οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον επί 
τής ακινήτου Ιδιοκτησίας καΐ ένιστάμενον ε'ις τήν σκοπουμένην άπαλ
λοτρίωσιν ταύτης όπως ύποβάλη τήν ενστασιν αύτοΰ όμοΰ μετά τών 


