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'Αριθμός 920 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6 

'Επειδή διά της διοικητικής πράξεως ύπ' άρ. 679 δημοσιευθείσης 
έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρα
τίας της 27ης Αυγούστου 1971, ή Χωριτική 'Επιτροπή Υγείας του 
χωρίου Μονή, Άπαλλοτριουσα 'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλ
λοτριώσεως και περιγραφήν και λεπτομέρειας της ακινήτου ιδιοκτη
σίας (έν τοις εφεξής αναφερομένης ώς «ή ακίνητος Ιδιοκτησία») 
ήτις είναι αναγκαία διά τους έν αύτη καθοριζόμενους σκοπούς δη
μοσίας ωφελείας και έκάλει παν πρόσωπον ίσχυριζόμενον δτι κέκτη
ται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον επί της ακινήτου Ιδιοκτησίας 
και ένιστάμενον ε'ις την σκοπουμένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης δπως 
ύποβάλη την ενστασιν αύτου όμου μετά των αποδείξεων και λόγων 
προς ύποστήριξιν αυτής εντός της έν τη ρηθείση γνωστοποιήσει καθο
ριζομένης προθεσμίας" 

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

Καί επειδή, λαμβανομένων ύπ' δψιν άπασών έν γένει των περι
στάσεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος 'ιδιοκτησία άπαλλο
τριωθη διά τους έν τή είρημένη γνωστοποιήσει καθοριζόμενους σκο
πούς* 

Κα! επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον έχει εγκρίνει τήν ώς εϊ-
ρηται άπαλλοτρίωσιν της ακινήτου 'ιδιοκτησίας : 

Διά ταΟτα, ή Άπαλλοτριουσα 'Αρχή, ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις αυτήν δυνάμει του άρθρου, 6 τού περί 'Ανάγκα-, 
στικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά του παρόντος διατάττει τήν 
άπαλλοτρίωσιν της ακινήτου Ιδιοκτησίας δυνάμει των προνοιών του 
ρηθέντος Νόμου, 

Έγένετο τη 11η Νοεμβρίου 1971. 
(Υ. Ε. 1278/59/D/5.) 

'Αριθμός 921 

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα παρατάσεως περιόδου διατάγματος έπιτάξεως 
δυνάμει του άρθρου 4(3) 

'Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως ύπ' αριθμόν 832 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου 
εφημερίδος της Δημοκρατίας της 24ης 'Οκτωβρίου 1969 (έν τοις εφε
ξής αναφερομένου ώς «το διάταγμα ύπ' αριθμόν 832») ή ακίνητος 
ιδιοκτησία ή περιγραφόμενη έν τω Πίνακι του διατάγματος ύπ' αρ. 
832 Μχει έπιταχθή διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους ανα
φερομένους έν τω διατάγματι ύπ' αριθμόν 832 διά περίοδον δώδεκα 
μηνών από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του διατάγματος' 
ύπ' αριθμόν 832* 


