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'Αριθμός 779 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΑΑΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει ταΰ άρθρου 6. 
Επειδή δια της διοικητικής πράξεως υπ' αρ. 804 δημοσιευθείσης 

εν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας 
της 9ης 'Οκτωβρίου 1970, ή Κυπριακή Δημοκρατία, ΆπαλλοτριοΟσα 
Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφήν και 
λεπτομέρειας τής ακινήτου ιδιοκτησίας (εν τοΐς εφεξής αναφερομένης 
ως «ακίνητος ιδιοκτησία») ήτις είναι αναγκαία δια τους εν αύτη καθορι
ζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, και έκάλει πάν πρόσωπον ίσχυ
ριζόμενον ότι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον επί τής ακι
νήτου ιδιοκτησίας και ένιστάμενον εις τήν σκοπουμένην άπαλλοτρίωσιν 
ταύτης δπως ύποβάλη τήν ένστασιν αύτοΰ όμοΰ μετά των αποδείξεων 
και λόγων προς ύποστήριξιν αυτής εντός τής εν τή ρηθείση γνωστοποι
ήσει καθοριζομένης προθεσμίας 

Και επειδή ουδεμία ένστασις υπεβλήθη κατά τής σκοπούμενης απαλ
λοτριώσεως τής ακινήτου ιδιοκτησίας* 

Και επειδή, λαμβανομένων ύπ' δψιν άπασών εν γένει των περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή δια 
τους έν τή είρημένη γνωστοποιήσει καθοριζόμενους σκοπούς, ή οιον
δήποτε των τοιούτων σκοπών Ξ 

Διά ταΰτα, το. ,Ύπουργικόν Συμβούλιον ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 6 τοΰ περί 'Αναγκαστικής 
'Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά τοΰ παρόντος διατάττει την άπαλλοτρίω
σιν τής ακινήτου ιδιοκτησίας δυνάμει των προνοιών τοΰ ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τή 30ή Σεπτεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 576/59/2.) 

'Αριθμός 780 
θ" ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΑΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα ανακλήσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 7. 
Επε ιδή διά τής γνωστοποιήσεως ύπ' άρ. 903 δημοσιευθείσης έν τ<?> 

Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 
6ης Νοεμβρίου 1970 (έν τοΐς εφεξής αναφερομένης ώς «ή γνωστόποίη
σις άρ. 903/70») , ή Κυπριακή Δημοκρατία, Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή 
(έν τοΐς εφεξής αναφερομένη ώ.ς.ή «Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή»), εξέδωσε 
γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφήν και λεπτομέρειας τής 
ακινήτου ιδιοκτησίας αναγκαίας διά τους έν αυτή καθοριζόμενους σκο
πούς δημοσίας ωφελείας

Και επειδή διά τοΰ διατάγματος απαλλοτριώσεως ύπ' άρ. 43 δημοσι
ευθέντος έν τφ Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δη
μοκρατίας τής 22ας 'Ιανουαρίου 1971 (έν τοΐς εφεξής αναφερομένου 
ώς το «διάταγμα άρ. 43/71») διετάχθη ή άπάλλοτρίωσις τής έν τή 
γνωστοποιήσει άρ. 9 0 3 / 7 0 περιγραφόμενης ακινήτου ιδιοκτησίας

Και επειδή δεν έ'χει καταβληθή ή κατατεθή άποζημίωσις έν σχέσει 
με τήν ώς εϊρηται άπαλλοτρίωσιν συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ. 
περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου-


