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Και επειδή ουδεμία ενστασις υπεβλήθη κατά της σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας" 

Και επειδή, λαμβανομένων υπ' δψιν άπασών εν γένει των περι
στάσεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία απαλλο
τριωθώ δια τους έν τη είρημένη γνωστοποιήσει εκτιθεμένους σκοπούς, 
ή οιονδήποτε τών τοιούτων σκοπών : 

Δια ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
του άρθρου 6 του περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, ή 
ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου είς 
αυτόν, διά του παρόντος διατάττει τήν άπαλλοτρίωσιν της ακινήτου 
'ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών του ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τη 9η Νοεμβρίου 1971. 
(Υ. Σ.Ε. 198/59/9/Α/2.) 

'Αριθμός 919 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 6 

'Επειδή διά Διοικητικής Πράξεως ύπ' αρ. 718 δημοσιευθείσης έν 
τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας 
της 10ης Σεπτεμβρίου 1971, ή 'Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας Παλαιο-
μετόχου, ΆπαλλοτριοΟσα 'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλο
τριώσεως και περιγραφήν και λεπτομέρειας της ακινήτου 'ιδιοκτησίας 
(έν τοις εφεξής αναφερομένης ώς «ή ακίνητος Ιδιοκτησία») ήτις είναι 
αναγκαία διά τους έν αύτη καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφε
λείας καΐ έκάλει παν πρόσωπον Ισχυριζόμενον δτι κέκτηται οιονδή
ποτε δικαίωμα ή συμφέρον έπι τής ακινήτου ιδιοκτησίας και ένιστά
μενον είς τήν σκοπουμένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης δπως ύποβάλη 
τήν ενστασιν αύτοΟ όμου μετά τών αποδείξεων και λόγων προς υπο
στήριξη; αυτής εντός τής έν τή ρηθείση γνωστοποιήσει καθοριζομένης 
προθεσμίας' 

Και επειδή ουδεμία £νστασις υπεβλήθη κατά τής σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως της ακινήτου Ιδιοκτησίας' 

Και επειδή, λαμβανομένων ύπ' δψιν άπασών έν γένει τών περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή 
διά τους έν τη είρημένη γνωστοποιήσει καθοριζόμενους σκοπούς" 

Κα! επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον έχει εγκρίνει τήν ώς εϊρη
ται άπαλλοτρίωσιν της ακινήτου ιδιοκτησίας : 

Διά ταύτα, ή ΆπαλλοτριοΟσα 'Αρχή, ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις αυτήν δυνάμει του άρθρου 6 του περί 'Αναγκα
στικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά τοΰ παρόντος διατάττει τήν 
άπαλλοτρίωσιν της ακινήτου ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών του 
ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τη 11η Νοεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 36/61.) 


