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'Αριθμός. 547 
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) 

Γνωστοποίησις. 'Απαλλοτριώσεως 
Δια του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πίνακι 

αναγραφομένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τους ακολού
θους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι την προαγωγήν και άνά
πτυξιν της γεωργίας, την συντήρησιν του εδάφους ή οιονδήποτε των 
είρημένων σκοπών; ή δε άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους 
ακολούθους λόγους, ήτοι δια τήν κατασκευήν εγγειοβελτιωτικών 
έργων,, τήν διάνοιξιν νέων αγροτικών δρόμων και τήν διεύρυνσιν τών 
υφισταμένων τοιούτων, εις τήν περιοχή ν του Συνδέσμου Διοττηρήσεως 
'Εδάφους «"Εσσω Γαλάτα» Γαλατάς. 

Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον επί της ως εϊρηται 'ιδιοκτησίας και ένίσταται ε'ις τήν σκοπού
μενη ν άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως εντός 15 ημερών από 
της δημοσιεύσεως ταύτης εν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκροττίας, 
άποοτείλη εις το Συμβούλιον του Συνδέσμου Διατηρήσεως του 'Εδά
φους «"Εσσω Γαλάτα» Γαλατάς μέσω του Έπαρχου Λευκωσίας/ 
Κυρήνειας λεπτομερή στοιχεία περί το δικαίωμα ή συμφέρον 
αυτού, αποδείξεις τούτων ώς και πλήρως δικαιολογημένη ν εκθεσιν 
περι τών λόγων της ενστάσεως αύτου. 

ΓΤΙΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τω χωρίω Γαλάτα της 'Επαρ

χίας Λευκωσίας ύπό τεμάχιον και εν σχέσει προς το τεμάχιον ύπ' 
αριθμόν 170 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
XXXVI 1.20. 

Ή εκτασις γης της εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έξ ενός 
προσταθίου και 1,200 τετραγωνικών ποδών περίπου καΐ δεικνύεται 
δι' ερυθρού* χρώματος έπι του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου 
ύπό του Διευθυντού του Τμήματος Γεωργίας, Προέδρου του Συμ
βουλίου του Συνδέσμου Διατηρήσεως 'Εδάφους «"Εσσω Γαλάτα» 
Γαλατάς, ημερομηνίας 12ης 'Ιουνίου 1971. 

'Αντίγραφαν του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας/Κυρηνείας, έν Λευκωσία. 

Έγένετο τή 12η 'Ιουλίου 1971 
Το Συμβούλιον του Συνδέσμου Διατηρήσεως 

Εδάφους «"Εσσω Γαλάτα» Γαλατάς. 
ΆπαλλοτριοΟσα 'Αρχή, 

(Άρ. Φακ. Υ.Γ.Φ.Π. 67/65.) 

'Αριθμός 548 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ώ Σ Ε Ω ς ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6 
Επειδή διά της διοικητικής πράξεως ύπ' αριθμόν 11 δημοσιευ

θείσης έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δήμο


