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'Αριθμός 829 
Ο ΠΕΡΙ Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η ! ΑΠΑΛΑΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως. 

Δια του παρόντος γνωστοποιείται ,δτι ή εν τφ παρατιθεμένφ Πίνακι 
περ,ιγραφομένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τον άκόλουθον 
.σ,κοττόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια την δημιουργίαν ή άνάτττυξιν οδών 
εν τη Δημοκρατία ή. δι' οιονδήποτε-των ρηθέντων σκοπών και ή άπαλ-
τρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια την 
διεύρυνσιν υφισταμένης γέφυρας παρά το χωρίον Γάλατα. 

Πάς όστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον 
έπι τής ως εϊρητάι ιδιοκτησίας και ένίσταται εις την σκοπουμένην 
άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται όπως, εντός 15 ήμερων από τής δημο
σιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης εν τή έπισήμω έφημερίδι τής 
Δημοκρατίας, άποστείλη εις τον Ύπουργόν Συγκοινωνιών και ' 'Εργων, 
μέσω τοΰ ,Επαρχου Λευκωσίας, λεπτομερή στοιχεία περί το δικαίωμα 
ή συμφέρον αυτοΰ, αποδείξεις τούτων, ώς και πλήρως ήτιολογημένην 
έκθεσιν περί τών λόγων .τής ενστάσεως αύτοΰ. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τ φ χωρίω Γάλατα της Ε π α ρ χ ί α ς 

Λευκωσίας ύπό τεμάχια και εν σχέσει προς τά τεμάχια υπ ' αριθ. 56 
(μέρος), 18/2 (μέρος), 18/1 (μέρος), 17 (μέρος) και 57 (μέρος) του 
Χωριτικοΰ Σχεδίου τοΰ χωρίου Γαλάτα. 

Ή έκτασις γής τής εν λόγφ ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εξ ενός 
προσταθίου περίπου και δεικνύετάι δι' έρυθρόΰ χρώματος έπΐ του σχε
τικού σχεδίου του υπογεγραμμένου υπό τοΰ Διευθυντού Τμήματος Δη
μοσίων "Εργων ημερομηνίας 27ης Σεπτεμβρίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς επιθεώρηση/ ύπό 
παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τφ Γραφεί φ τοΰ Έπαρχου Λευ
κωσίας. 

Τή 14η 'Οκτωβρίου 1971. 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή. 

(Υ.Σ.Ε. 782 /59 /A /X IV . ) 

'Αριθμός 830 
Ο Π Ε Ρ Ι Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ω Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Δ ι ά τ α γ μ α απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 

Ε π ε ι δ ή δια τής διοικητικής πράξεως υπ* άρ. 477, δημοσιευθείσης 
έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής.επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας 
τής 9ης ' Ιουλίου 1971, ή Κυπριακή Δημοκρατία, Άπαλλοτρ ιοΰσα 
'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτρ ιώσεως και περιγραφήν και 
λεπτομέρειας τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας (έν τοις εφεξής αναφερομένης 
ώς «ή ακίνητος ιδιοκτησία») ήτις είναι α ν α γ κ α ί α δια τους έν αύτη 
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περιγραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλέι παν. πρό
σωπον ίσχυριζόμενον δτι έχει οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον επί 
της ακινήτου ιδιοκτησίας και ένιστάμενον εις την σκοπουμένην άπαλ
λότρίωσιν ταύτης δπως ύποβάλη τήν ενστασιν αύτου όμοΰ μετά τών 
αποδείξεων και λόγων προς ύποστήριξιν αυτής εντός τής εν τη ρηθεί
ση γνωστοποιήσει αναφερομένης προθεσμίας' 

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

Kocl επειδή, λαμβανομένων ύπ' δψιν άπασών εν γένει τών περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπάλλοτριωθή 
διά τους έν τη ε'ιρημένη γνστοποιήσει εκτιθεμένους σκοπούς, ή οιον
δήποτε τών τοιούτων σκοπών': 

Διά ταύτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 6 του περί 'Αναγκαστι
κής απαλλοτριώσεως Νόμου,, διά του παρόντος διατάττει τήν άπαλ
λοτρίωσίν τής ακινήτου ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών του ρη
θέντος Νόμου. 

Έγένετο τη 7η 'Οκτωβρίου 1971. 
(Υ.Ε. & Β. 1126/V.) 

'Αριθμός 831 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ 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 (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι διά τήν προάγωγήν ή άνάπτυξιν τής μεταλλευτικής Βιομηχα
νίας, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, 
ήτοι διά τήν κατασκευήν δρόμου προς μεταφοράν μέτοϋλλεύματος έκ 
του μεταλλείου Άπλικίου εις τήν σιδηροδρομική ν άφετηρύχν Μαυρο
βουνίου : 

Διά ταΰτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον,. ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας είς αυτό δυνάμει του άρθρου 4 του περί Έπιτά
ξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, διά του παρόντος διακηρύττει δτί ή ιδιο
κτησία εΐναι αναγκαία διά τους ώς άνω σκοπούς και διατάττει τήν 
έπίταξίν αυτής υπό τής Δημοκρατίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς 
διά περίοδον δώδεκα μηνών άπό τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως 
του παρόντος διατάγματος έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τοις χωρίοις Λεύκα και Καλο

παναγιώτης τής 'Επαρχίας Λευκωσίας ύπό τεμάχια και έν σχέσει 
προς τα τεμάχια υπ' αριθμούς 51 (μέρος), 11 (μέρος), 8 (μέρος), 
31 (μέρος), 58 (μέρος), 59 (μέρος), του Συμπλέγματος «Ν» Λεύκας, 
τεμάχια 170 (μέρος), 172 (μέρος), 173 (μέρος), 187 (μέρος), 288 
(μέρος), 186 (μέρος), 189 (μέρος), 232 (μέρος), 233 (μέρος), 383 
(μέρος), 235 (μέρος), 236 (μέρος), 237 (μέρος), 238 (μέρος), 341 


