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ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΑ) ΝΟΜΟΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αρδευτικών Τμημάτων

τίτλος.

(Χωριά) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τους

Κεφ. 342

περί Αρδευτικών Τμημάτων (Χωριά) Νόμους.

130 του 1968
5 του 1978
157 του 1989
47 του 1991
62(Ι) του 2007.
Τροποποίηση

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της άνω

του άρθρου 2

τελείας στο τέλος της ερμηνευτικής διάταξης του όρου «Αρδευτικό

του βασικού

Τμήμα», και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης φράσης:

νόμου.
«το οποίο είναι οργανισμός κοινής ωφελείας με εξουσία να αποκτά, να
κατέχει και να διαθέτει ιδιοκτησία, να συνάπτει συμβόλαια και να ενάγει και
ενάγεται, μέσω του Ταμία της αντίστοιχης Αρδευτικής Επιτροπείας.»

Τροποποίηση

3. Το εδάφιο(1) του άρθρου 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 32

αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτού με άνω και κάτω τελεία και την

του βασικού

προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων επιφυλάξεων:

νόμου.
«Νοείται ότι, η επιτροπεία πριν τη δημοσίευση γνωστοποίησης
απαλλοτρίωσης υποβάλλει, μέσω του Επάρχου, έκθεση προς τον
Υπουργό Εσωτερικών στην οποία περιέχονται οι λόγοι δημόσιας
ωφέλειας οι οποίοι εξυπηρετούνται με την απαλλοτρίωση, η ακριβής
περιγραφή του ακινήτου, οι λόγοι για τους οποίους τούτο έχει επιλεγεί
και η τυχόν γεωλογική ή άλλη μελέτη που υποστηρίζει την
καταλληλότητά του, καθώς και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την
απαλλοτρίωση.

Ο Υπουργός διαβιβάζει την πρότασή του στο

Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο δύναται να εγκρίνει τη δημοσίευση της
γνωστοποίησης απαλλοτρίωσης:
Νοείται περαιτέρω ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει και τη
δημοσίευση του διατάγματος απαλλοτρίωσης κατόπιν εξέτασης των
ενστάσεων που τυχόν θα υποβληθούν δυνάμει των προνοιών του
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25 του 1983

εκάστοτε ισχύοντος περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου.».

148 του 1985
84 του 1988
92(I) του 1992
63(I) του 1996
74(I) του 1996
30(I) του 1998
135(I) του 1999
57(I) του 2006.
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