
795 

σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια την δημιουργίαν ή άνάπτυξιν οδών 
εν τή Δημοκρατία η δΓ οιονδήποτε των ρηθέντων σκοπών και ή άπαλ-
λοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια 
την βελτίωσιν, εύθυγράμμισιν και άσφαλτόστρωσιν της όδοΰ Κάτω 
Πλατρών — Φοινίου. 

Πάς δστ ι ; ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον 
επί της ώς εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εις την σκοπουμένην άπαλ
λοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ήμερων άπό της δημοσιεύ
σεως της γνωστοποιήσεως ταύτης εν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημο
κρατίας, άποστείλη εις τον Ύπουργόν Συγκοινωνιών και "Εργων, μέσω 
του Έπαρχου Λεμεσού, λεπτομερή στοιχεία περί το δικαίωμα ή συμφέ
ρον αύτοΰ, αποδείξεις τούτων, ώς καί πλήρως ήτιολογημένην εκθεσιν 
περί των λόγων της ενστάσεως αύτόΰ. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητο" ιδιοκτησία εν τφ χωρίω Φοινί τής Ε π α ρ χ ί α ς 

Λεμεσού υπό τεμάχιον και εν σχέσει προς το τεμάχιον υπ ' άρ. 1 1 1 
(μέρο;) τοΰ χωριτικοΰ Σχεδίου του χωρίου. 

Ή εκτασις γης τήτ εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 525 
τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται δι5 ερυθρού χρώματος έπΐ 
τοΰ σχετικού σχεδίου τοΰ υπογεγραμμένου υπό τοΰ Διευθυντού Τμή
ματος Δημοσίων "Εργων ημερομηνίας 11ης Σεπτεμβρίου 1971. 

'Αντίγραψαν τού είρημένου σχεδίου διατίθεται προς επιθεώρηση; υπό 
παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τφ Γραφεί φ του Έπαρχου Λεμεσού. 

Τή 12η 'Οκτωβρίου 1971. 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή. 

(Υ.Σ.Ε. 232 /67 /A / IV . ) 

'Αριθμός 850 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤ1ΚΗΣ Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ω Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Δ ι ά τ α γ μ α 'Απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 

'Επειδή δια τής διοικητικής πράξεως υπ' άρ. 547, δημοσιευθείσης 
εν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας 
τής 23ης ' Ιουλ ίου 1971, το Συμβούλιον τοΟ Συνδέσμου Διατηρήσεως 
'Εδάφους «"Εσσω Γαλάτα» Γαλατάς, Άπαλλοτρ ιοΰσα 'Αρχή, εξέδωσε 
 νωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφήν καΐ λεπτομέρειας 
τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας (εν τοΐς εφεξής αναφερομένης ώς «ή ακίνη
τος Ιδιοκτησία»), ήτις εΐναι αναγκα ία δια τους έν αυτή περιγραφό
μενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει παν πρόσωπον Ισχυ
ριζόμενον δτι έ'χει οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον επί τής ακινήτου 
'ιδιοκτησίας και ένιστάμενον εις τήν σκοπουμένην απαλλοτρίωσα/ ταύ
της δπως ύποβάλη τήν έ'νστασιν αύτου όμου μετά των αποδείξεων 
και λόγων προς ύποστήριξιν αυτής εντός τής έν τή ρηθείστ] γνωστο
ποιήσει αναφερομένης προθεσμίας ' 

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

Καί επειδή, λαμβανομένων ύπ' δψιν άπασών έν γένει των περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή 
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δια τους εν τή είρημένη γνωστοποιήσει εκτιθεμένους σκοπούς, η οιον
δήποτε τών τοιούτων σκοπών : 

Δια ταύτα, ή Άπαλλοτριουσα 'Αρχή, ενασκούσα τ.άς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας ε'ις αυτήν δυνάμει του άρθρου 6 του περί 'Αναγκαστι
κής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, δια του παρόντος διατάττει τήν άπαλ
λοτρίωσιν της ακινήτου Ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών του ρη
θέντος Νόμου. 

Έγένετο τη 14η 'Οκτωβρίου 1971. 
(Υ.Γ. Φ. Π. 67/1965.) 

"Αριθμός 851 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤ1ΚΗΣ Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ω Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1562) 

Διάταγμα. 'Απαλλοτριώσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 6. 

'Επειδή διά της διοικητικής πράξεως ύπ' άρ. 78, δημοσιευθείσης 
εν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας 
της 30ής 'Ιανουαρίου 1971,, ή Κυπριακή Δημοκρατία, Άπαλλοτριουσα 
'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφήν και 
λεπτομέρειας της ακινήτου 'ιδιοκτησίας (εν τοις εφεξής αναφερομέ
νης ώς «ή ακίνητος ιδιοκτησία»), ήτις είναι αναγκαία διά τους εν 
αύτη καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει παν 
πρόσωπον Ίσχυριζόμενον δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον έπί τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας και ένιστάμενον εις τήν σκοπου
μένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης όπως ύποβάλη τήν έ'νστασιν αύτου όμοΟ 
μετά τών αποδείξεων και λόγων προς ύποστήριξιν αυτής εντός της 
έν τη ρηθείση γνωστοποιήσει αναφερομένης προθεσμίο:ς' 

Και επειδή ό Υπουργός 'Εμπορίου και Βιομηχανίας, άμα τή παρό
δω τής έν τή προμνησθείση γνωστοποιήσει απαλλοτριώσεως καθορι
ζομένης προθεσμίας, κατόπιν εξετάσεως τών ενστάσεων τών γενο
μένων κατά τής σκοπούμενης απαλλοτριώσεως τής ακινήτου ιδιοκτη
σίας, διεβίβασε ταύτας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον όμου μετά 
τών παρατηρήσεων καΐ υποδείξεων του έπ' αυτών 

Κα! επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον, λαβόν ύπ' όψιν άπάσας έν 
γένει τάς περιστάσεις, κρίνει σκόπιμον δπως ή. ακίνητος Ιδιοκτησία 
άπαλλοτριωθή διά τους έν τή ε'ιρημένη γνωστοποιήσει καθοριζόμε
νους σκοπούς : 

Διά ταΟτα, το. Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 6 του περί 'Αναγκα
στικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά του παρόντος διατάττει τήν 
.άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών του 
ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τή 14η 'Οκτωβρίου 1971. 
(Υ.Ε. & Β. 1062/Β/ΙΙ,) 


