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'Αριθμός 968 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΈΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 

Επειδή, διά της διοικητικής πράξεως ύπ' άρ. 736, δημοσιευθείσης 
έ"ν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρα
τίας· της; 17ης Σεπτεμβρίου 1971, ή Κυπριακή Δημοκρατία, Άπαλλο
τριουσα 'Αρχή; εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περι
γραφήνκαί λεπτομέρειας της ακινήτου Ιδιοκτησίας (έν τοις. εφεξής 
αναφερομένης ώς «ή ακίνητος: Ιδιοκτησία») ήτις είναι αναγκαία διά 
τους έν αύτη περιγραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκά
λει παν πρόσωπον ίσχυριζόμενον δτι 'έχει οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον έπί τής ακινήτου Ιδιοκτησίας και ένιστάμενον εις τήν σκοπου
μένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης δπως ύποβάλη τήν ένστασίν αύτου· δμου 
μετά' των αποδείξεων καΐ λόγων προς ύποστήριξιν αυτής εντός τής 
έν τη ρηθείση γνωστοποιήσει αναφερομένης προθεσμίας' 

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

Κα! επειδή, λαμβανομένων ύπ' δψιν άπασών έν γένει των περιστά
σεων,, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος 'ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή 
διά τους έν τη είρημένη γνωστοποιήσει εκτιθεμένους σκοπούς, ή οιον
δήποτε των τοιούτων σκοπών : 

Διά ταύτα, δ Υπουργός Συγκοινωνιών κα! "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εϊς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
του· άρθρου. 6 του περ! 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου,, ή 
ένάσκήσις.τών όποιων ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου εις 
αυτόν, διά του παρόντος διατάττει τήν άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου 
Ιδιοκτησίας δυνάμει των προνοιών του. ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τη. 7η Δεκεμβρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 267/71.) 

"Αριθμός 989 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙ ΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4. 
Δεδομένου'δτι ή έν τω παρατιθεμένω. Πίνακι περιγραφόμενη ακί

νητος 'ιδιοκτησία (έ ν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «η Ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία διά τους ακολούθους σκοπούς, δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι διά τήν προμήθειαν, συντήρησιν και άνάπτυξιν ή οιονδήποτε έξ 
άύτών,, προμηθειών αΐτινες,είναι άναγκαΐαι είς.τήν ζωήν ή προάγουσι 
τήν εύημερίαν ή και αμφότερατου κοινού,, τήν συντήρησιν και δια
νομή ν. ύδατος: κα! τή;ν καλυτέραν χρησιμοποίησιν 'ιδιοκτησίας διά τήν 
δημοσίάν ώφέλειαν, ή οιονδήποτε τών ρηθέντων σκοπών,, ή. δε. έπίταξις 
ταύτης; επιβάλλεται, διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά σκοπούς 
σχετιζομένους με τήν κατασκευήν γαιώδους ύδατοδεξαμενής είς το 
χωρίον Κυπερούντα, ύπό του 'Αρδευτικού Τμήματος «Μαύρος Κό
λυμπος» του χωρίου Κυπερούντα. 

Διά. ταύτα,, τό Ύπουργικόν Συμβούλων ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
χορήγουμένας είς αυτό δυνάμει τού άρθρου 4 του περ! Έπιτάξεως 


