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Και επειδή ή Άπαλλοτριοΰσα Αρχή θεωρεϊ την εν τή γνωστοποιήσει 
άρ. 503 περιγραψομένην άκίνητον ίδιοκτη.σίαν ώς μή οδσαν άναγκαίαν 
δια τους σκοττούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τή· ώς 
εΐρηται γνωστοττοιήσει άρ. 503 : 

Δια ταΰτα, ό Υπουργός Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του άρθρου 7 
τοΰ περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, ή ένάσκησις των 
οποίων ανετέθη ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν,, διά του 
παρόντος ανακαλεί τήν γνωστοποίησιν άρ. 503 και το διάταγμα 
άρ, 725. 

Έγένετο τή 19η 'Οκτωβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 1278/59/Ε/11.) 

'Αριθμός 8D5 
Ο ΠΕΡΙ Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η ! ΑΠΑΛΑΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 6. 

Επε ιδή διά τής διοικητικής πράξεως υπ' άρ. 641 δημοσιευθείσης 
έν τφ Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας 
τής 13ης Αυγούστου 1971, ή Κυπριακή Δημοκρατία, Άπαλλοτριοΰσα 
'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφήν και 
λεπτομέρειας τής ακινήτου ιδιοκτησίας (έν τοΐς εφεξής αναφερομένης 
ώς «ή ακίνητος ιδιοκτησία»), ήτις εΐναι αναγκαία διά τους έν αυτή περι^
γραφομένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει πάν πρόσωττον 
ϊσχυριζόμενον δτι έχει οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον επί τής ακι
νήτου ιδιοκτησίας και ένιστάμενον είς τήν σκοπουμένην άπαλλοτρίωσιν 
ταύτης δπως υποβάλη τήν ένστασιν αύτοΰ όμοΰ μετά των αποδείξεων 
και λόγων προς ύποστήριξιν αυτής εντός τής έν τή ρηθείση γνωστο
ποιήσει αναφερομένης προθεσμίας· 

Και επειδή ουδεμία ένστασις υπεβλήθη κατά τής σκοπούμενης απαλ
λοτριώσεως τής ακινήτου ιδιοκτησίας' 

Και επειδή λαμβανομένων υπ' όψιν άπασών έν γένει των περιστάσεων, 
κρίνεται σκόχπμον δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή διά τους 
έν τή είρημένη γνωστοποιήσει εκτιθεμένους σκοπούς, ή οιονδήποτε των 
τοιούτων σκοπών : 

Διά ταΰτα, ό Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων,, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
του άρθρου 6 τοΰ περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, ή 
ένάσκησις τών οποίων ανετέθη υπό τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου είς 
αυτέν, διά τοΰ παρόντος διατάττει τήν άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου 
ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών τοΰ ρηθέντος Νόμου. 

Έγένέτο τή 19η 'Οκτωβρίου Ϊ971. 
(Υ.Γ. & Φ.Π. 161/1959/C.) 

'Αριθμός 856 
Ο Π € Ρ Ι ΕΠ.Ι Τ Α Ξ Ε Ω Σ Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΌΜΟΙ. 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Δ ι ά τ α γ μ α έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4. 

Δεδομένου δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί
νητος Ιδιοκτησία (έν τοΐς εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») 


