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'Αριθμός 802 
ο Π Ε Ρ Ι Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Ή ς Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ώ Σ Ε Ω ς ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 

Επειδή δια της Διοικητικής Πράξεως ύπ' άρ. 149, δημοσιευθείσης 
έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρα
τίας τής 12ης Μαρτίου 1971, ή Κυπριακή Δημοκρατία,, Άπαλλοτρι
ουσα 'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγρα
φήν και λεπτομέρειας τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας (έν τοις εφεξής ανα
φερομένης ώς «ή ακίνητος Ιδιοκτησία») ήτις είναι αναγκαία διά τους 
έν αύτη περιγραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει 
πάν πρόσωπον Ίσχυριζόμενόν δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή 
συμφέρον επί τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας και ένιστάμενον ε'ις τήν σκο-
πουμένην απαλλοτρίωση ταύτης δπως ύποβάλη τήν ενστασιν αύτου 
όμοΰ μετά των αποδείξεων και λόγων προς ύποστήριξιν αυτής εντός 
της έν τη ρηθείση γνωστοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας' 

Και επειδή ό Υπουργός 'Εσωτερικών—'Αμύνης,, άμα τή παρόδω 
τής έν τή προμνησθείση γνωστοποιήσει απαλλοτριώσεως καθοριζο
μένης προθεσμίας, κατόπιν εξετάσεως τών ενστάσεων των γενομέ
νων κατά τής σκοπούμενης απαλλοτριώσεως τής ακινήτου ιδιοκτη
σίας, διεβίβασε ταύτας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον όμοΰ μετά 
τών παρατηρήσεων καΐ υποδείξεων του έπ' αυτών" 

Και επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον, λαβόν ύπ' δψιν άπάσας 
έν γένει τάς περιστάσεις, κρίνει σκόπιμον δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία 
άπαλλοτριωθή διά τους έν τή ε'ιρημένη γνωστοποιήσει εκτιθεμένους 
σκοπούς : 

Διά ταύτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας ε'ις αυτό δυνάμει του άρθρου 6 του περι 'Αναγκα
στικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά του παρόντος διατάττει τήν 
άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών του 
ρηθέντός Νόμου. 

Έγένετο τή 30η Σεπτεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 1278/59/Ε/10.) 

'Αριθμός 803 

Ο ΠΕΡΙ Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η ! ΑΠΑΑΑΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα ανακλήσεως δυνάμει του άρθρου 7. 

'Επειδή· διά τής γνωστοποιήσεως υπ' άρ. 276, δημοσιευθείσης έν τω 
Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας τής 30ής 
'Απριλίου 1971, (έν τοις εφεξής αναφερομένης ώς ή «γνωστοποίησις άρ. 
276»), ή Επιτροπή τοΰ 'Αρδευτικού Τμήματος «Μαύρος Κόλυμπος», του 
χωρίου Κυπερούντας, Άπαλλοτριουσα 'Αρχή (έν τοΤς εφεξής αναφερο
μένη ώς «ή Άπαλλοτριουσα 'Αρχή»), εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλο
τριώσεως και περιγραφήν και λεπτομέρειας τής ακινήτου ιδιοκτησίας 


