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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* 
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Καΐ επειδή ή Άπολλοτριοΰσα 'Αρχή θεωρέ? την εν τφ Πίνακι του 
παρόντος διατάγματος περιγραφομένην άκίνητον ίδιοκτησίαν, ήτις άπο
τελεΤ μέρος της εν τη γνωστοποιήσει άρ. 885 περιγραφόμενης ακινήτου 
ιδιοκτησίας, ως μή οδσαν άναγκαίαν δια τους σκοπούς δημοσίας ωφε
λείας τους αναφερομένους εν τη ως εϊρηται Γνωστοποιήσει άρ. 885. 

Δια ταΰτα ή Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις αυτήν δυνάμει του άρθρου 7 του περί 'Αναγκαστικής 
'Απαλλοτριώσεως Νόμου,, δια του παρόντος ανακαλεί τήν Γνωστοποίη
σιν άρ. 885 και το Διάταγμα άρ. 178 καθ5 ην έκτασιν ταΰτα άφορώσι 
τήν εν τφ Πίνακι του παρόντος διατάγματος περιγραφομένην άκίνητον 
ίδιοκτησίαν. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ποσότης ύδατος έκ 2.000 γαλονιών ημερησίως εκ της πηγής τής 

γνωστής υπό το όνομα «Άνδρίδες» τής ευρισκομένης εντός τοΰ τεμα

χίου υπ' άρ. 565 τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικοΰ σχεδίου X L V I I I . 6 . 
τοΰ χωρίου Φάρμακα τής Ε π α ρ χ ί α ς Λευκωσίας μεθ' όλων των δικαι

ωμάτων ύδατος άναφορικώς προς τήν ως άνω ποσότητα. 

Σχέδιον δεικνΰον διά κίτρινου χρώματος τήν ως άνω πηγήν διατίθεται 
προς έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τ φ Γρα
φείω τοΰ Έπαρχου Λευκωσίας. 

Τή 24η Νοεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 127/66.) 

'Αριθμός 952 

Ο Π Ε Ρ Ι Ε Π Ι Τ Α Ξ Ε Ω Σ Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Δ ι ά τ α γ μ α παρατάσεως περιόδου δ ιατάγματος 
έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4 (3) 

Ε π ε ι δ ή διά διατάγμοπτος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικη
τικής πράξεως ύπ' άρ. 950 εν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου 
εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 5ης Δεκεμβρίου 1969 (εν τοΐς 
εφεξής αναφερομένου ώς «το δ ιάταγμα ύπ' άρ. 950») ή ακίνητος 
ιδιοκτησία ή περιγραφόμενη εν τω Πίνακι του δ ιατάγματος ύπ ' άρ. 
950 έχει έπιταχθή διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους ανα
φερομένους εν τω δ ιατάγματ ι ύπ' άρ. 950 διά περίοδον δώδεκα 
μηνών άπό τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του δ ιατάγματος 
ύπ ' άρ. 950* 

Και επειδή διά δ ιατάγματος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πρά
ξεως ύπ' αριθμόν 954 εν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφη
μερίδος τής Δημοκρατίας τής 27ης Νοεμβρίου 1970, ή εν λ ό γ ω πε
ρίοδος έπιτάξεως παρετάθη μέχρι τής 4ης Δεκεμβρίου 1971' 

Και επειδή ή ε'ιρημένη ακίνητος Ιδιοκτησία είναι εισέτι α ν α γ κ α ί α 
δια τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον δώδεκα μηνών : 

Διά ταύτα, δ Υ π ο υ ρ γ ό ς 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
. χορηγουμένας εις τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τής έπιφυ
2 λάξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έ π ι τ ά ξ ε ω ς ' Ιδιο

κτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό του Υπουργ ικού 


