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'Αριθμός 985 

Ο ΠΕΡΙ Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η ! ΑΠΑΑΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει τοΟ άρθρου 6. 

Επειδή δια της διοικητικής πράξεως υπ' άρ. 801, δημοσιευθείσης 
εν τφ ,Τ.ρίτ.ω. Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας 
της 15ης 'Οκτωβρίου 1971, ή Επιτροπή τοΰ 'Αρδευτικού Τμήματος 
Κυπερούντας «Μαύρος Κόλυμπος», 'Απαλλοτριοΰσα 'Αρχή, εξέδωσε 
Γνωστοποίησιν 'Απαλλοτριώσεως και περιγραφήν και λεπτομέρειας τής 
ακινήτου . ιδιοκτησίας (εν τοΐς εφεξής αναφερομένης ως «ή ακίνητος 
ιδιοκτησία») ήτις είναι αναγκαία διά τους εν αύτη καθοριζόμενους σκο
πούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει πάν πρόσωπον ίσχυριζόμενον δτι 
κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον έπΐ τής ακινήτου ιδιοκτησίας 
και ένιστάμενον είς τήν σκοπουμένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης .δπως ύπο
βάλη τήν ενστασιν αύτοϋ όμοΟ μετά των αποδείξεων και λόγων προς 
ύποστήριξιν αυτής εντός τής έν τη ρηθείση γνωστοποιήσει κοϊθοριζο
μένης προθεσμίας: 

Και επειδή ουδεμία ένστασις υπεβλήθη κατά τής σκοπούμενης απαλ
λοτριώσεως τής ακινήτου ιδιοκτησίας· 

Και επειδή, λαμβανομένων ύπ
5 όψιν άπασών έν γένει των περιστά

σεων, κρίνεται σκόπιμόν δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή διά 
τους έν τη είρημένη γνωστοποιήσει καθοριζόμενους σκοπούς· 

Και επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον έχει εγκρίνει τήν ώς εϊρηται 
άπαλλοτρίωσιν τής άκινήτήου ιδιοκτησίας : 

Διά ταύτα, ή Απαλλοτριοΰσα 'Αρχή, ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας είς αυτήν δυνάμει τοΰ άρθρου 6 τοΰ περί 'Αναγκαστικής 
Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά τοΰ παρόντος διατάττει τήν άπαλλοτρίω
σιν τής ακινήτου ιδιοκτησίας δυνάμει των προνοιών τοΰ ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τη 2ο: Δεκεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 90/70.) 

'Αριθμός 986 

Ο ΠΕΡΙ Α Μ Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ω Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 

Επειδή διά τής διοικητικής πράξεως ύπ' άρ. 876, δημοσιευθείσης 
έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας 
τής 5ης Νοεμβρίου 1971, ή Κυπριακή Δημοκρατία, 'Απαλλοτριοΰσα 
'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφήν και 
λεπτομέρειας τής ακινήτου ιδιοκτησίας (έν τοις εφεξής αναφερομένης 
ώς «ή ακίνητος ιδιοκτησία») ήτις είναι αναγκαία διά τους έν αύτη 
περιγραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας καΐ έκάλει παν πρό
σωπον Ίσχυριζόμενον δτι έχει οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον έπΐ 
τής ακινήτου ιδιοκτησίας καΙ ένιστάμενον είς τήν σκοπουμένην άπαλ
λοτρίωσιν ταύτης δπως ύποβάλη τήν ενστασιν αύτοΟ δμου μετά των 
αποδείξεων καΙ λόγων προς ύποστήριξιν αυτής εντός τής έν τη ρη
θείση.γνωστοποιήσει αναφερομένης προθεσμίας* 


