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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 
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αναγκαίας δια τους έν αύτη καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφε
λείας· 

Και επειδή ή Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή θεωρεί τήν έν τη γνωστοποιήσει 
άρ. 276 περιγραψομένην άκίνητον ίδιοκτησίαν ώ.ς μή οΰσαν άναγκαίαν 
δια τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τη ως 
εΐρηται γνωστοποιήσει άρ. 276 : 

Δια ταΰτα, ή Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή, ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις αυτήν δυνάμει του άρθρου 7 τοΰ περί 'Αναγκαστικής 
'Απαλλοτριώσεως Νόμου, δια τοΰ παρόντος ανακαλεί τήν γνωστοποίη
σιν άρ. 276. 

Έγένετο τη 7η 'Οκτωβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 90/70.) 

'Αριθμός 804 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4 

Δεδομένου δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί
νητος Ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή Ιδιοκτησία»), 
είναι αναγκαία διά τον άκόλουθον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι 
δια τήν δημιουργίαν δημοσίων δδών εντός της Δημοκρατίας, ή δέ 
έπίταξις ταύτης επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά 
τήν διεύρυνσιν της όδου Λάσας—Δρόμους της Επαρχίας Πάφου : 

Διά ταΰτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτά
ξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, διά τοΰ παρόντος διακηρύττει δτι ή Ιδιο
κτησία είναι αναγκαία διά τους ώς άνω σκοπούς και διατάττει τήν 
έπίταξιν αυτής ύπό της Δημοκρατίας διά τους ώς εΐρηται σκοπούς 
διά περίοδον ενός έτους από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως τοΰ 
παρόντος διατάγματος έν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή 'ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τοις χωρίοις Δρόμου, Λάσα 

και Δρυνιά της Επαρχίας Πάφου ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς 
τά τεμάχια ύπ' αριθμούς 397 (μέρος), 394 (μέρος), 393 (μέρος), 
351 (μέρος), 352/1 (μέρος), 364 (μέρος), 387 (μέρος), 376/1 (μέ
ρος), 376/2 (μέρος), 375 (μέρος), 374/2 (μέρος), 374/1 (μέρος), 
645 (μέρος), 644 (μέρος), 373/3 (μέρος), 646 (μέρος), 647 (μέρος)., 
648 (μέρος), 639 (μέρος), 636 (μέρος), 635 (μέρος), 631/4 (μέρος), 
632 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XXXV.54, τε
μάχια ύπ' αριθμούς 194 (μέρος), 206 (μέρος), 205 (μέρος), 204 
(μέρος), 202 (μέρος), 203 (μέρος), τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ 
Σχεδίου XXXV.55, τεμάχια ύπ' αριθμούς 10 (μέρος), 11 (μέρος), 
9/2/1 (μέρος), 54 (μέρος), 55 (μέρος), 56/1 (μέρος), 53 (μέρος), 
52 (μέρος), 51 (μέρος), 50 (μέρος), 62 (μέρος), 64 (μέρος), 49 (μέ
ρος), 48 (μέρος), 65/1 (μέρος), 34 (μέρος), 32 (μέρος), 31 (μέρος), 
27/1 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XXXV.63, 
τεμάχια ύπ' αριθμούς 247/2 (μέρος) και 247/1 (μέρος) τοΰ Κυβερ
νητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XXXV.55. 

Ή §κτασις γης τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έξ 
οκτώ σκαλών περίπου και δεικνύεται δι' έρυθροΰ χρώματος έπι τοΰ 


