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της 29ης 'Οκτωβρίου 1971, ή Κυπριακή Δημοκρατία, Άπαλλοτριουσα 
'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφήν καΐ 
λεπτομέρειας της ακινήτου 'ιδιοκτησίας (εν τοις εφεξής αναφερομέ
νης ώς «ή ακίνητος ιδιοκτησία») ήτις είναι αναγκαία δια τους έν 
αυτή περιγραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει παν 
πρόσωπον ίσχυριζόμενον δτι έχει οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον 
επί τής ακινήτου ιδιοκτησίας και ένιστάμενον εις τήν σκοπουμένην 
άπαλλοτρίωσιν τοώτης δπως ύποβάλη τήν ενστασιν αύτου όμοΟ μετά 
των αποδείξεων καΐ λό" ων προς ύποστήριξιν αυτής εντός τής έν τη 
ρηθέίστ] γνωστοποιήσει αναφερομένης προθεσμίας' 

Και επειδή ουδεμία ενστασις υπεβλήθη κατά τής σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας' 

Και επειδή, λαμβανομένων ύπ' όψιν άπασών έν γένει των περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον όπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή 
διά τους έν τη ε'ιρημένη γνωστοποιήσει εκτιθεμένους σκοπούς, ή οιον
δήποτε των τοιούτων σκοπών : 

Διά 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 των οποίων ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου είς 
αυτόν, διά του παρόντος διατάττει τήν άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου 
'ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών του ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τη 30ή Νοεμβρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 232/67/Α/IV.) 

Αριθμός 974 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα ανακλήσεως δυνάμει του άρθρου 7 

'Επειδή διά τής γνωστοποιήσεως ύπ' άρ. 271 δημοσιευθείσης έν τω 
Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 
25ης 'Απριλίου 1969 (έν τοις εφεξής αναφερομένης ώς ή «γνωστο
ποίησις άρ. 271/69), ή Κυπριακή Δημοκρατία, Άπαλλοτριουσα 'Αρχή 
(έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή Άπαλλοτριουσα 'Αρχή»), εξέ
δωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφήν και λεπτομέ
ρειας τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας αναγκαίας διά τους έν αυτή καθο
ριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας' 

Και επειδή διά του διοπάγματος απαλλοτριώσεως ύπ' άρ. 381 
δημοσιευθέντος έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος 
τής Δημοκρατίας τής 23ης Μαΐου 1969 (έν τοις εφεξής αναφερομένου 
ώς «τό διάταγμα άρ. 381/69») διετάχθη ή άπαλλοτρίωσις τής έν τή 
γνωστοποιήσει άρ. 271/69 περιγραφόμενης ακινήτου ιδιοκτησίας. 

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

Και επειδή ή Άπαλλοτριουσα 'Αρχή θεωρεί τήν έν τή γνωστο
ποιήσει άρ. 271/69 περιγραφομένην άκίνητον Ίδιοκτησίαν ώς μή οδσαν 
άναγκαίαν διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους 
έν τή ώς εϊρηται γνωστοποιήσει άρ. 271/69 : 
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Δια ταύτα, ό Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ένασκών 
τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυ
νάμει τοΟ άρθρου 7 του περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, 
ή ένάσκησις τών όποιων ανετέθη υπό του Υπουργικού Συμβουλίου εις 
αυτόν, δια του παρόντος ανακαλεί την γνωστοποίησιν αρ. 271/69 
και το διάταγμα άρ. 381/69. 

Έγένετο τη 29η Νοεμβρίου 1971. 
(Υ.Γ.Φ.Π. 23/59/101/13.) 

'Αριθμός 975 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει τοΰ άρθρου 4. 

Δεδομένου δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί
νητος ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι διά την δημιουργίαν ή άνάπτυξίν οδών εν τή Δημοκρατία ή οιον
δήποτε τών ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται διά 
τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά την βελτίωσιν, ευθυγράμμισα/ και 
άσφαλτόστρωσιν της όδου ΚαλοΟ Χωρίου—Γουρρίου—Φάρμακα (Τμή
μα 11, Καλόν Χωρίον—Γούρρι) : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών καΐ "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
τού άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις 
τών οποίων ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν, διά 
του παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία διά τους 
ώς άνω σκοπούς και διατάττει την έπίταξιν αυτής ύπό τής Δημοκρα
τίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς διά περίοδον ενός έτους άπό τής 
ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος έν τή έπι
σήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τοις χωρίοις Καλόν 

Χωρίον και Γούρρι τής 'Επαρχίας Λευκωσίας ύπό τεμάχια και έν 
σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' αριθμούς 231 (μέρος), 297 (μέρος), 
296 (μέρος), 295 (μέρος), 294 (μέρος), 242 (μέρος), 255 (μέρος), 
287 (μέρος), 256 (μέρος). 286 (μέρος), 257 (μέρος), 285 (μέρος), 
258 (μέρος), 284 (μέρος), 263 (μέρος), 264 (μέρος), 272/1 (μέρος), 
271 (μέρος), 272/3/1 (μέρος),, 272/3/2 (μέρος), του Κυβερνητικού 
Χωρομετρικου Σχεδίου XXXVI11/15, τεμάχια ύπ1 αρ. 9 (μέρος), 10 
(μέρος), 11 (μέρος), 18 (μέρος), 32 (μέρος), 31 (μέρος), 36/1 (μέ
ρος), 39 (μέρος), 36/5 (μέρος), 27 (μέρος), 40 (μέρος),, 41 (μέρος), 
τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XXXVI11.23, τεμάχιαν ύπ' 
άρ. 485 (μέρος), τού Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XXXVIII. 
22, τεμάχια ύπ' άρ. 42 (μέρος), 46 (μέρος), 45 (μέρος), 80 (μέρος), 
125.1 (μέρος), 78 (μέρος), 84 (μέρος), 82 (μέρος), 84/3 (μέρος), 
83 (μέρος), 123 (μέρος), 124 (μέρος). 125 (μέρος), 126 (μέρος), 
του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XXXVI11.23, τεμάχια ύπ' 
άρ. 299/7 (μέρος), 279 (μέρος), 278 (μέρος), 276 (μέρος), 277 (μέ
ρος), 269 (μέρος), 270 (μέρος), 268/1 (μέρος), 271 (μέρος),, 272 (μέ
ρος), 273 (μέρος), 255/1 (μέρος), 243/3 (μέρος), 243/2 (μέρος), 


