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2. Ή Γενική Διάταξις και Κανονισμός 26 Η δια τοΰ1 παρόντος τρο
ποποιείται δια της διαγραφής των λέξεων «εις θεραπείαν» (τρίτη 
γραμμή) καΐ τής αντικαταστάσεως αυτών δια τών λέξεων «εις έξέ
τασιν, τη καταβολή των νενομισμένων τελών». 

3. Ή Γενική Διάταξις και Κανονισμός 26 θ (2) διά τοΰ παρόντος 
τροποποιείται διά τής διαγραφής τών λέξεων «εις θεραπείαν» (έκτη 
γραμμή) και τής αντικαταστάσεως αυτών διά τών λέξεων «εις έξέ. 
τασιν». 

4. Αϊ βασικαί Γενικαί Διατάξεις καΐ Κανονισμοί διά τοΰ παρόντος 
τροποποιούνται διά τής ένθέσεως τής ακολούθου νέας Γενικής Δια
τάξεως και Κανονισμού 26 Ι ευθύς μετά τήν Γενικήν Διάταξιν και 
Κανονισμόν 26 θ τής υφισταμένης Γενικής Διατάξεως και Κανονισμού 
26 Ι έπαναριθμουμένης ως Γενικής Διατάξεως και Κανονισμού 26 ΙΑ. 

«26 Ι. Προς τον σκοπόν προλήψεως τής εξαπλώσεως τής έχινο
κοκκιάσεως, ό Υπουργός διά Γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εν 
τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, δύναται νά καλή είς οίον. 
δήποτε καθοριζόμενον τόπον, τόν ίδιοκτήτην πάσης θήλεος κυ\ός 
ή το πρόσωπον ύπό τήν φροντίδα του οποίου τελεί αυτή, δπως 
■προσκομίζη ταύτην εις καθοριζόμενον Κτηνιατρικόν Σταθμό ν ή άλ
λον ύπό του Υπουργού καθοριζόμενον τόπον προς τόν σκοπόν 
δπως αύτη ύποβληθή, τη καταβολή τών νενομισμένων τελών, είς 
στείρωσιν ύπό τών Κτηνιατρικών 'Αρχών». 

5. "Οπως εκ τής παραγράφου 26 ΙΑ τών βασικών Γενικών Δια
τάξεων και Κανονισμών (ως αϋτη έπανηριθμήθη) διαγραφή ή λέξις 
«και» (ευθύς μετά τά στοιχεία 26 Ζ, δευτέρα γραμμή) και προστε. 
θουν μετά τόν αριθμόν 26Η αϊ λέξεις «και 26 Ι». 

Έξεδόθησαν τή 10η Δεκεμβρίου 1971. 

'Αριθμός 971 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως 

Διά τοΟ παρόντος γνωστοποιείται δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τόν άκόλου-
θον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι διά τήν δημιουργίαν ή άνάπτυξιν 
οδών έν τή Δημοκρατία ή δι' οιονδήποτε τών ρηθέντων σκοπών και ή 
άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι 
διά τήν βελτίωσιν, εύθυγράμμισιν και άσφαλτόστρωσιν τής όδου Πα-
λαιχωρίου—Άσκά—"Αλωνας (Φτερικούδι—"Αλωνα Τμήμα I I ) . 

Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον έπί τής ως εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται είς τήν σκοπουμένην 
άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ημερών από τής 
δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν τή έπισήμω έφημερίδι 
τής. Δημοκρατίας, άποστείλη εις τόν Ύπουργόν Συγκοινωνιών και 
"Εργων, μέσω του Έπαρχου Λευκωσίας, λεπτομερή στοιχεία περί το 
δικαίωμα ή συμφέρον αύτοϋ, αποδείξεις τούτων, ως και πλήρως ήτιο-. 
λογημένην εκθεσιν περί τών λόγων τής ενστάσεως αυτού. 
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ΠΙΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία, έν τοις χωρίοις Φτερικούδι, Πλα

τανιστάσα και "Αλωνα της Επαρχίας Λευκωσίας υπό τεμάχια και 
έν σχέσει προς τα τεμάχια υπ' άρ. 1543 (μέρος), 1542 (μέρος) τοϋ 
Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XXXVI11.43, τεμάχια υπ' αριθ
μούς 1681 (μέρος), 1682/3 (μέρος), 1682/2 (μέρος), 1682/1 (μέρος) 
τοϋ Χωριτικοΰ Σχεδίου του χωρίου Φτερικούδι υπ' αριθμόν IV, 
τεμάχια ύπ' αριθμούς 1698.2 (μέρος), 1698.6 (δλον), 1698.7 (μέ
ρος), 1698.5 (μέρος), 1698.4 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου 
Σχεδίου XXXVI11.43, τεμάχια υπ' αριθμούς 28/6 (μέρος), 28/7 (μέ
ρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XXXVI11.51, τεμά
χια ύπ' αριθμούς 202 (μέρος), 201 (μέρος), 205/1/2/2 (μέρος), 
203/1/1 (μέρος), 203/1/2 (μέρος), 203/1/3 (μέρος), 203 (μέρος), 
217 (μέρος), 216 (μέρος), 218 (μέρος), 215 (μέρος), 219 (μέρος), 
220/2 (μέρος), 220/4 (μέρος), 221 (μέρος), 226/2 (μέρος), 226/1 
(μέρος), 181 (μέρος), 182 (μέρος), 180/1 (μέρος), 227 (μέρος), 
177 (μέρος), 176 (μέρος), 174 (μέρος), 230 (μέρος), 231 (μέρος), 
173 (μέρος), 1694 (δλον), 247 (μέρος), 249 (μέρος), 168 (μέρος), 
167 (μέρος), 251/2 (μέρος), 251/1 (μέρος), 277 (μέρος), 276 (μέ
ρος), 278 (μέρος), 164 (μέρος), 281 (μέρος), 282 (μέρος), 163 
(μέρος), 283 (μέρος), 162 (μέρος), 285 (μέρος), 286 (μέρος), 290 
(μέρος), 291 (μέρος), 160 (μέρος), 382/2 (μέρος), 159 (μέρος), 
399 (μέρος), 158 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
XXXVI11.43, τεμάχια ύπ' αριθμούς 1720 (μέρος), 1741 (μέρος), 
1749 (δλον), 1748 (μέρος), 1743/3 (μέρος) του Χωριτικοΰ Σχεδίου 
του χωρίου Φτερικούδι ύπ' αριθμόν IV, τεμάχια ύπ' αριθμούς 990 
(μέρος), 2982 (μέρος), 2981 (μέρος), 2980 (μέρος), 2979 (μέρος), 
994/3 (μέρος), 1003 (μέρος), 1004 (μέρος), 1005 (μέρος), 1008 (μέ
ρος), 2978 (μέρος), 1038 (μέρος), 1036/2 (μέρος), 1036/1 (μέρος), 
1009 (μέρος), 1029 (μέρος), 1028 (μέρος), 1027 (μέρος), 1013 (μέ
ρος), 1014 (μέρος), 1085 (μέρος), 1082 (μέρος), 1081 (μέρος), 1079/1 
(μέρος), 1073 (μέρος), 1072 (μέρος), 1015 (μέρος), 1016 (μέρος), 
1071 (μέρος), 1070 (μέρος), 1151 (μέρος), 1069 (μέρος), 1153 (μέ
ρος), 1152 (μέρος), 1155 (μέρος), 1154 (μέρος), 2851 (μέρος), 2850 
(μέρος), 2848 (μέρος), 2842 (μέρος), 1171 (μέρος), 2841 (μέρος), 
2840 (μέρος), 2839 (μέρος), 2838 (μέρος), 1172 (μέρος), 1175 (μέ
ρος), 2828/1 (μέρος), 2828/2 (μέρος), 2827 (μέρος), 2826 (μέρος). 
2825/3 (μέρος), 2822 (μέρος), 2825/1 (μέρος), 2821 (μέρος), 2825/4 
(μέρος), 2820 (μέρος), 2819 (μέρος), 2740 (μέρος), 2762 (μέρος), 
2763/2 (μέοος), 2761 (μέρος), 2768 (μέρος), 2772/1 (μέρος), 2760/1 
(μέρος), 2760/2 (μέρος), 2760/3 (μέρος), 2758 (μέρος), 2760/8 
(μέρος), 2767 (μέρος), 2751 (μέρος), 2757 (μέρος), 2752 (μέρος), 
2746 (μέρος), 2745 (μέρος), 2753 (μέρος), 2754 (μέρος) του Κυβερ
νητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XXXVI11.42, τεμάχια ύπ' αριθμούς 
1258 (μέρος), 1260 (μέρος), 1261 (μέρος), 1262 (μέρος), 1263 (δλον), 
1252 (μέρος), 1251 (μέρος), 1145 (μέρος), 1248 (μέρος), 1247 (μέ
ρος), 1249 (μέρος) και 1246 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου 
Σχεδίου XXXVI11.50. 

Ή £κτασις γης της έν λόγω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
δέκα πέντε σκαλών και 2,000 τετραγωνικών ποδών περίπου και δει
κνύεται δι' ερυθρού χρώματος έπι τοΰ σχετικοΰ σχεδίου τοΰ υπο
γεγραμμένου ύπό τοΰ Διευθυντού Τμήματος Δημοσίων "Εργων, ημε
ρομηνίας 12ης 'Οκτωβρίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διοττίθεται προς έπιθεώρήσιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου 
Λευκωσίας. 

Τη 30η Νοεμβρίου 1971. 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

(Υ.Σ.Ε. 56/66/A/V.) Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή, 


