
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύττ' Άρ. 902 της 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1971 

Διοικητικά) Πράξεις καΐ Γνωστοποιήσεις 

Αριθμός 798 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΑ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130 ΤΟΥ 1968) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 30 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς δυνάμει του άρθρου Έφημερίς 
30 του περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρία) Νόμου χορηγουμένας Κυβερνήσεως, 
αύτω εξουσίας, διατάττει την διάλυσιν του Αρδευτικού Τμήματος j^^?^ 
«Συκαμιές» εις Ποτάμι εν τη Επαρχία Λευκωσίας, καΐ δίδει οδηγίας ΐ3,'2.ι*947. 
δπως ιδιοκτησία οιασδήποτε φύσεως του εν λόγω Τμήματος περιέλθη 
εις τον "Επαρχον Λευκωσίας δια τον σκοπόν τον άναφερόμενον έν 
τη παραγράφω (4) του Κανονισμού 17 των περί 'Αρδευτικού Τμή
ματος «Συκαμιές» Ποταμίου, Κανονισμών 1947. 

'Εξεδόθη την 30ήν Σεπτεμβρίου 1971 
(Υ.Ε. 1816/59.) 

'Αριθμός 799 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤ1ΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις απαλλοτριώσεως. 
Διά του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι 

περιγραφόμενη ακίνητος Ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τόν άκόλου
θον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια τήν δημιουργίαν, συντήρη
σιν ή άνάπτυξίν τόπου ταφής ή δι' οιονδήποτε τών ρηθέντων σκοπών 
και ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, 
ήτοι διά τήν δημιουργίαν τόπου ταφής έν τω χωρίω Τρυπημένη της 
'Επαρχίας 'Αμμοχώστου. 

Πας δστις 'ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον έ'πί της ώς εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπουμέ-
νην άπαλλοτρίωσίν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ήμερων από τής 
δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω έφημερίδι 
τής Δημοκρατίας άποστείλη ε'ις τόν Ύπουργόν 'Εσωτερικών καΐ 
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'Αμύνης, μέσω του Έπαρχου 'Αμμοχώστου, λεπτομερή στοιχεία περί 
το δικαίωμα ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις τούτων, ως και πλήρως 
ήτιολογημένην εκθεσιν περί των λόγων τής ενστάσεως αύτου. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Τρυπημένη τής Επαρ

χίας 'Αμμοχώστου υπό τεμάχιον και έν σχέσει προς το τεμάχιον ύπ' 
αρ. 400 (μέρος), του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου 
ΧΙΙΙ.40.Ε. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
δύο προσταθίων και 400 τετραγωνικών ποδών περίπου καί δεικνύ
εται δι' ερυθρού χρώματος έπί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμ
μένου υπό του Έπαρχου 'Αμμοχώστου ημερομηνίας 24ης.Φεβρουαρίου 
1971. . 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
υπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
'Αμμοχώστου. 

Τή 5η 'Οκτωβρίου 1971. 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 
(Υ,Ε. 576/59/2.) 

'Αριθμός 800 · 
Ό ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 

Επειδή διά της διοικητικής πράξεως ύπ' άρ. 298, δημοσιευθείσης 
έν τω Τρίτω Παραρτήμάτι*τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρα
τίας τής 7ης Μαΐου 1971, διορθωθείσης δια τής ύπ' αρ. 691 Διορθώ
σεως τής δημοσιευθείσης έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου 
εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 27ης Αυγούστου 1971, δ Δήμος 
Λεμεσού, Άπαλλοτριουσα 'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλο
τριώσεως καί περιγραφήν καί λεπτομέρειας τής ακινήτου ιδιοκτησίας 
(έν τοΐς εφεξής αναφερομένης ώς «ή ακίνητος ιδιοκτησία») ήτις 
είναι αναγκαία δια τους έν αύτη καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας 
•ωφελείας καί έκάλει παν πρόσωπον ίσχυριζόμενον δτι κέκτηται οιον
δήποτε δικαίωμα ή συμφέρον έπί τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας καί ένι
στάμενον εις τήν σκοπουμένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης δπως ύποβά
λη τήν ενστάσιν αύτου όμου μετά των αποδείξεων καί λόγων προς 
ύποστήριξιν αυτής εντός τής έν τή ρηθείση γνωστοποιήσει καθοριζο
μένης προθεσμίας' 
■ Καί επειδή ή Άπαλλοτριουσα Αρχή άμα τή παρόδω τής έν τή 

,προμνησθείση γνωστοποιήσει απαλλοτριώσεως καθοριζομένης προ
θεσμίας, προέβη εις την έξέτασιν των ενστάσεων των γενομένων 
κατά τής σκοπούμενης απαλλοτριώσεως τής ακινήτου Ιδιοκτησίας' 
! .Καί επειδή, λαμβανομένων ύπ' δψιν άπασών έν γένει τώ ν περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος 'ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή 
διά τους έν τή είρημένη γνωστοποιήσει καθοριζόμενους σκοπούς : 


