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'Αριθμός 1003 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως. 

Δια του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος 'ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τον άκόλου-
θον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια τήν δημιουργίαν ή άνάπτυξίν 
οδών έν τη Δημοκρατία ή δι' έκάτερον των ρηθέντων σκοπών και ή 
άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι 
δια τήν βελτίωσα/, εύθυ^ράμμισίν καΐ ασφαλτόστρωσα/ της όδοΰ Πεν
ταλιας—'Αγίας Μαρίνας. 

Πας όστις Ισχυρίζεται ότι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον επί τής ως εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται ε'ις τήιν σκοπουμέ-
νην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται όπως, εντός 15 ήμερων άπό της 
δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν τή έπισήμω εφημέριοι 
τής Δημοκρατίας, άποστείλη εις τον Ύπουργόν Συγκοινωνιών και 
"Εργων,, μέσω του Έπαρχου Πάφου, λεπτομερή στοιχεία περί το 
δικαίωμα ή συμφέρον αύτοΰ, αποδείξεις τούτων, ώς και πλήρως ήτιο-
λογημένην εκθεσιν περί τών λόγων τής ενστάσεως αυτού. 

Π1ΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία έν τω χωρίω Πενταλιά τής 'Επαρ

χίας Πάφου ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' αρ. 203/2 
(μέρος) 203/3 (μέρος) και 203/4 (μέρος), του Κυβερνητικού Χωρο
με,ρικου Σχεδίου XLVI.6. 

Ή έκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
2,000 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώ
ματος έπί του σχετικού σχεδίου τοΟ υπογεγραμμένου υπό τοΟ Διευ
θυντού Τμήματος Δημοσίων "Εργων ημερομηνίας 29ης Νοεμβρίου 
1971. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς επιθεώρησα/ 
ύπό ποτντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Πάφου. 

Έγένετο τή 11η Δεκεμβρίου 1971. 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Άπαλλοτριουσα Αρχή. 
(Υ. Σ.Ε. 117/70/Α/Ι.) 

'Αριθμός 1004 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως. 

Δια τοΰ παρόντος γνωστοποιείται ότι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τόν άκόλου
θον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια τήν δημιουργίαν, συντήρησα/ 
και άνάπτυξίν δημοσίων οδών ή δι' οιονδήποτε τών ρηθέντων σκο
πών, έν τή Δημοκρατία και ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια 
τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά σκοπούς σχετιζομένους με τήν 
διάνοιξιν νέας όδοΰ προς άντικατάστασιν τμήματος τής υφισταμένης 


