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'Αριθμός 950 
Ο ΠΕΡΙ Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η ! ΑΠΑΑΑΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 6. 

Έττειδή δια της διοικητικής πράξεως υπ5 άρ. 715 δημοσιευθείσης εν 
τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας 
τής 10ης Σεπτεμβρίου 1971, ή Κυπριακή Δημοκρατία, ΆπαλλοτριοΟσα 
'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφήν και 
λεπτομέρειας τής ακινήτου ιδιοκτησίας (εν τοΐς εφεξής αναφερομένης 
ώς «ή ακίνητος ιδιοκτησία») ήτις είναι αναγκαία δια τους εν αυτή περι
γραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει πάν πρόσωπον 
ίσχυριζόμενον ότι έχει οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον επί τής ακι
νήτου ιδιοκτησίας και ένιστάμενον εις τήν σκοπουμένην άπαλλοτρίωσιν 
ταύτης δπως ύποβάλη τήν ένστασιν αύτοΰ όμοΰ μετά των αποδείξεων 
και λόγων προς ύποστήριξιν αυτής εντός τής εν 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 εν γένει των περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή δια 
τους εν τή είρημένη γνωστοποιήσει εκτιθεμένους σκοπούς, ή οιονδήποτε 
των τοιούτων σκοπών : 

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

Έγένετο τή 25η Νοεμβρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 37/69/Α/Ι.) 

'Αριθμός 951 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα ανακλήσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 7. 

Επειδή διά τής γνωστοποιήσεως υπ ' άρ. 885 δημοσιευθείσης εν τω" 
Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 
1ης Δεκεμβρίου 1966 (εν τοΤς εφεξής αναφερομένης ώς ή «Γνωστοποίη
σις άρ. 885»), ή Επι τροπε ία Ύδατοπρομηθείας Καλοΰ Χωρίου ( Ό ρ . ) , 
Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή (εν τοΐς εφεξής.αναφερομένη ώς «ή 'Απαλλοτρι
οΰσα Αρχή») , εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγρα
φήν και λεπτομέρειας τής ακινήτου ιδιοκτησίας αναγκαίας διά τους 
εν αυτή καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας· 

Και επειδή διά του διατάγματος απαλλοτριώσεως ύπ ' άρ. 178 δημο
σιευθέντος εν τφ Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής 
Δημοκρατίας τής 23ης Φεβρουαρίου 1967, (εν τοΐς εφεξής αναφερο
μένου ώς το «διάταγμα άρ. 178»), διετάχθη ή άπαλλοτρίωσις τής έν 
τή Γνωστοποιήσει άρ. 885 περιγραφόμενης ακινήτου ιδιοκτησίας* 

Καΐ επειδή δεν έχει καταβληθή ή κατατεθή άποζημίωσις έν σχέσει 
με την ώς εϊρηται άπαλλοτρίωσιν συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ 
περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου* 


