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Αριθμός 860 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966)-

Διάταγμα Έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4. 

Δεδομένου δτι ή έν: τω παρατιθεμένφ Πινάκι περιγραφόμενη ακί
νητος ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») 
εΐναι αναγκαία' δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι δια την προαγωγήν καΐ άνάπτυξιν της γεωργίας,, την συντήρησιν 
του εδάφους ή οιονδήποτε των είρημένων σκοπών, ή δε έπίταξις αυτής 
επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά την κατασκευήν 
εγγειοβελτιωτικών έργων, τήν διάνοιξιν νέων αγροτικών δρόμων 
καΐ τήν διεύρυνσιν υφισταμένων τοιούτων εις τήν περιοχήν του Συν
δέσμου Διατηρήσεως 'Εδάφους «Έσσω Γαλάτα», Γαλατάς : 

Διά ταύτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας ε'ις αυτό δυνάμει του άρθρου 4 του περί. Έπιτάξεως 
Ιδιοκτησίας Νόμου, διά του παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία 
είναι αναγκαία διά τους ώς άνω σκοπούς καΐ διατάττει τήν έπίταξιν 
αυτής ύπό τής Δημοκρατίας διά τους ώς άνω σκοπούς διά περίοδον 
12 μηνών από τής δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος έν τή 
έπισήμω εφημέριοι τής Δημοκροπίας. 

' Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Γαλάτα τής Επαρ

χίας Λευκωσίας ύπό τεμάχιον καΐ έν σχέσει προς τό τεμάχιον υπ' αρ. 
170 (μέρος), τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XXXVI1/20. 

CH εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έξ 
ενός προσταθίου και 1,200 τετραγωνικών ποδών περίπου καΐ δεικνύ
εται δι' ερυθρού χρώματος έπί τοΰ σχετικού σχεδίου τοΰ υπογεγραμ
μένου ύπό τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμήματος Γεωργίας, Προέδρου του 
Συμβουλίου τοΰ Συνδέσμου Διατηρήσεως 'Εδάφους, «Έσσω Γαλά
τα» Γαλατάς, ημερομηνίας 12ης 'Ιουνίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου:;;σχεδίρυ; διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό ποα/τός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας, έν Λευκωσία. 

Έγένετο τή 14η 'Οκτωβρίου 1971. 
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Διάταγμα Έπιτάξεως. δυνάμει, του άρθρου 4. 

Δεδομένου δτι ή εν τω παρατιθεμένφ Πίνακι περιγραφόμενη ακίνητος 
ιδιοκτησία (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») εΐναι αναγ
καία διά τον άκόλουθον σκοττόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι διά τήν δη
μιουργίαν δημοσίων οδών εντός τής Δημοκρατίας, ή δε έττίταξις ταύτης 
επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά σκοπούς σχετιζο
μένους με τήν διεύρυνσιν και εύθυγράμμισιν οδού εις τό χωρίον Πανα
γιά τής Επαρχίας Πάφου. 


