
701 

Και επειδή ή Άπαλλοτριουσα 'Αρχή θεωρεί τήν εν τη γνωστοποιήσει 
άρ. 903/70 περιγραφομένην άκίνητον ίδιοκτησίοα/ ως μή ouoocv. άναγ-
καίαν δια τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τη 
ώς εϊρηται γνωστοποιήσει άρ. 903/70 : 

Δια ταύτα, ό Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγούμενος εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του 
άρθρου 7 τοΰ περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, ή ένάσκη
σις τών οποίων ανετέθη υπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν, 
δια του παρόντος ανακαλεί τήν γνωστοποίησιν άρ. 903/70 και το διά
ταγμα άρ. 43 /71 . 

Έγένετο τή 4η Σεπτεμβρίου 1971. 

'Αριθμός 781 
Ο ΠΕΡΙ Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ ΑΠΑΛΛΟΤΡΓΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα 'Απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 
Επειδή δια της διοικητικής πράξεως υπ' άρ. 435, δημοσιευθείσης 

έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας 
της 25ης 'Ιουνίου 1971, ή Κυπριακή Δημοκρατία, Άπαλλοτριουσα 
'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφήν καΐ 
λεπτομέρειας τής ακινήτου Ίδιοκοτησίας (έν τοις εφεξής αναφερομέ
νης ώς «ή ακίνητος ιδιοκτησία»),, ήτις εΐναι αναγκαία δια τους έν 
αύτη περιγραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει πάν 
πρόσωπον Ισχυριζόμενον δτι έ'χει οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον 
έπ! τής ακινήτου ιδιοκτησίας και ένιστάμενον εις τήν σκοπουμένην 
άπαλλοτρίωσιν ταύτης όπως ύπόβάλη τήν ένστασιν αύτοΰ όμου μετά 
τών αποδείξεων και λόγων προς ύποστήριξιν αυτής εντός τής έν 
τή ρηθείση γνωστοποιήσει αναφερομένης προθεσμίας* 

Καί επειδή ουδεμία ένστασις υπεβλήθη κατά τής σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως τής ακινήτου ιδιοκτησίας' 

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

Διά ταύτα, ό Υπουργός Γεωργίας κα! Φυσικών Πόρων, ένασκών 
τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυ
νάμει του άρθρου 6 του περ! 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, 
ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη υπό του Υπουργικού Συμβουλίου 
ε'ις αυτόν, διά του παρόντος διατάττει τήν άπαλλοτρίωσιν τής ακι
νήτου 'ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών του ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τή 13η Σεπτεμβρίου 1971. 
(Υ.Γ. & Φ:Π. 76/68.) 

'Αριθμός 782 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα ανακλήσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 7. 
Επειδή διά τής γνωστοποιήσεως ύπ' άρ. 45 δημοσιευθείσης έν τφ 

Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 
26ης 'Ιανουαρίου 1968 (έν τοις εφεξής αναφερομένης ώς ή «γνωστοποί
σις άρ. 45»), ή Κυπριακή Δημοκρατία, Άπαλλοτριουσα Αρχή (έν τοΤς 


