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'Αριθμός 566 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΈΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως 
Δια του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πινάκι 

περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τους ακο
λούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια την προμήθειαν, συν-
τήρησιν και άνάπτυξίν των προμηθειών αΐτινες είναι άναγκαΐαι δια 
την ζωήν ή προάγουσι την εύημερίαν του κοινού, την συντήρησιν και 
διανομή ν του ύδατος δια την δημοσίαν ώφέλειαν ή' οιονδήποτε των 
είρημένων σκοπών και ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους 
ακολούθους λόγους, ήτοι δια σκοπούς σχετιζομένους με την άνέγερ-
σιν του Ύδατοφράκτου «Μάσσαρι». 

Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον επί της ώς εϊρητάι Ιδιοκτησίας και ένίσταται ε'ις τή ν σκοπού
μενη ν άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως εντός δεκαπέντε ήμερων 
από της δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω 
εφημέριοι της Δημοκρατίας άποστείλη εΊς τον Ύπουργόν Γεωργίας 
και Φυσικών Πόρων μέσω του Έπαρχου Λευκωσίας λεπτομερή στοι
χεία περί το δικαίωμα ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις τούτου, ώς καΐ 
πλήρως ήτιολογημένην εκθεσιν περί τών λόγων της ενστάσεως αύτοΟ. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή 'ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία έ ν τοις χωρίοις Μάσσαρι, Φιλιά 

και Αυλώνα της 'Επαρχίας Λευκωσίας ύπό τεμάχια καΐ έν σχέσει 
προς τα τεμάχια ύπ' αριθμούς 41 (δλον), 42 (δλον), 34 (δλον), 47 
(μέρος), 45/2 (δλον), 45/1 (δλον), 44 (δλον), 64/1 (δλον), 64/2 
(δλον), 64/3 (δλον), 66 (δλον), 67 (μέρος), 88 (δλον), 90 (δλον), 
91 (δλον), 92 (δλον), 93 (δλον), 94 (δλον), 95 (δλον), 96 (δλον), 
97 (δλον), 287.1 (δλον), 287.2 (δλον), 287.3 (δλον), 287.4 (δλον), 
287.5 (δλον), 287.6 (δλον), 287.7 (δλον), 98 (δλον), 287.12 (δλον), 
99 (δλον), 100 (δλον), 101 (δλον), 108/1 (μέρος), 102 (δλον), 107 
(μέρος), 103 (δλον), 104 (μέρος), 243 (δλον), 242 (δλον), 244 
(δλον), 246 (δλον), 245 (δλον), 241 (δλον), 240 (δλον), 239 (δλον), 
238 (δλον), 237 (δλον),. 220 (δλον), 219 (δλον), 218 (δλον), 217 
(δλον), 216 (δλον), 215 (δλον), 249/1/1 (μέρος), 249/1/2 (δλον), 
248 (δλον), 247 (δλον). 263 (μέρος), 264 (μέρος), 277 (μέρος), 276 
(μέρος), 265 (δλον), 275 (δλον)., 274 (δλον), 273 (δλον), 266 (δλον), 
267 (δλον), 268 (δλον), 269 (δλον), 270 (δλον), 271 (δλον) και 272 
(δλον) του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου ΧΧ.44. 

Ή εκτασις γης της έν λόγω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
220 σκαλών και δύο προσταθίων περίπου καΐ δεικνύεται δι' ερυθρού 
χρώματος έπι του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό του 
Διευθυντού του Τμήματος 'Αναπτύξεως Υδάτων, ημερομηνίας 9ης 
'Ιουλίου 1971. 

Άντίγραφσν του ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω το0 Έπαρχου 
Λευκωσίας/Κυρήνειας, έν Λευκωσία. 

Tfj 22α 'Ιουλίου 1971 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

ΆπαλλοτριοΟσα Αρχή. 
(Υ.Γ.Φ.Π. 90/66/4.) 


