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Αριθμός 363 : " 

ο , Π Ε Ρ Ι Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Ή ς Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ώ Σ Ε Ω ς ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησες Απαλλοτριώσεως. 
Δια του παρόντος γνωστοποιείται, ρτι ή εν τω παρατιθεμένω Πίνακι 

περιγραφόμενη ακίνητος 'ιδιοκτησία ει ναι αναγκαία δια .τον άκό-
λουθον σκοπόν δημοσίας ωφελείας,, ήτοι δια την έξυπηρέτησίν της 
δημοσίας υγείας και ή άπάλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους 
ακολούθους λόγους, ήτοι, δια σκοπ:όύς σχετιζομένους με την άνέγερ
σίν 'Αγοράς, Γραφείων κάΙ δημοσίων αποχωρητηρίων εντός της.Περι. 
οχής Βελτιώσεως Τρικώμου της 'Επαρχίας 'Αμμοχώστου. 
■ Πας δστις 'ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα η συμφέ
ρον έπί της ώς εϊρηται 'ιδιοκτησίας και ένίστοπται ε'ις την σκοπουμέ
νην άπαλλστρίωσιν ταύτης, καλείται δπως,, εντός 15 ήμερων από της 
δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω εφημέριοι 
της Δημοκρατίας, άποστείλη εις το Συμβούλιον Βελτιώσεως Τρικώ
μου, μέσω του Έπαρχου 'Αμμοχώστου, λεπτομερή στοιχεία περί το 
δικαίωμα ή συμφέρον αύτου,, αποδείξεις τούτων, ώς και πλήρως ήτιο. 
λογημένην έ'κθεσίν περι των λόγων της ενστάσεως αύτου. 

Π Ι Ν Α Ξ 

Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Τρίκωμον της Επαρ
χίας Αμμοχώστου ύπό τεμάχιον και έν σχέσει προς τό τεμάχιον 
ύπ' άρ. 233 (μέρος), του Χωριτικου Σχεδίου του χωρίου Τρικώμου. 
. Ή εκτασις γης της έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έξ 
ενός προσταθίου και 1,950 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύ
εται δι' ερυθρού χρώματος έπί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμ
μένου ύπό του Έπαρχου 'Αμμοχώστου ημερομηνίας 19ης Μαΐου 1971. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
υπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γράφε ίω του Έπαρχου 
'Αμμοχώστου. 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΡΙΚΩΜΟΥ, 
Άπαλλοτριούσα 'Αρχή. 

(Υ.Ε. 909/59/4.)  ? 

'Αριθμός 364 
; Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα Απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 

Επειδή δια της διοικητικής πράξεως ύπ' άρ. 64, δημοσιευθείσης 
έν τω Τρίτω Παραρτήμάτι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρα
τίας της 29ης 'Ιανουαρίου 1971, ή 'Αρχή 'Ηλεκτρισμού, Άπαλλοτρι
οΟσα Άρχή„ εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγρα
φήν και λεπτομέρειας της ακινήτου 'ιδιοκτησίας (έν τοις εφεξής..άνα


