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θον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια την δημιουργίαν και άνά-
πτυξιν οδών έν τη Δημοκρατία ή δι' οιονδήποτε των ρηθέντων σκο
πών καΐ ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους 
λόγους, ήτοι δια την βελτίωσιν, εύθυγράμμισιν και ασφαλτόστρωσα/ 
τής όδου Κυθραίας—Χαλεύκας. 

Πας δστις ισχυρίζεται ότι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον επί τής ώς εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπουμένην 
άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται όπως,, εντός 15 ημερών άπό τής δη
μοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν τή έπισήμω έφημερίδι τής 
Δημοκρατίας, άποστείλη εις τον Ύπουργόν Συγκοινωνιών και "Έρ
γων, μέσω του Έπαρχου Λευκωσίας, λεπτομερή στοιχεία περί το 
δικαίωμα ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις τούτων,, ώς και πλήρως ήτιο
λογημένην έ'κθεσιν περί τών λόγων τής ενστάσεως αύτοΰ. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τοις χωρίοις Κυθραία, ενορία 

Συρκανιά, και Καλυβάκια τής Επαρχίας Λευκωσίας ύπό τεμάχια 
και έν σχέσει προς τα τεμάχια ύπ' άρ. 96 (μέρος), 14 (μέρος), 78 
(μέρος), 94 (μέρος), 93 (μέρος), 92 (μέρος), 34 (μέρος),. 7 (μέρος), 
6 (μέρος), 5 (μέρος), 4 (μέρος),. 3 (μέρος), 2 (μέρος), 1 (μέρος), 
τοΰ Συμπλέγματος «Β» τής ενορίας Συρκανιας, τεμάχια ύπ' άρ. 259 
(μέρος), 260 (μέρος), τοΰ Συμπλέγματος «C» τοΟ χωρίου Καλυβά
κια,, τεμάχια ύπ' αρ.. 10 (μέρος), 11 (μέρος), 14 (μέρος), 15 (μέρος), 
17 (μέρος), 18 (μέρος), 20 (μέρος), 92 (μέρος), 388 (μέρος), 387 
(μέρος), 94 (μέρος), 98 (μέρος),, 392 (μέρος) και 391 (μέρος), τοΟ 
Συμπλέγματος «C» τής ενορίας Συρκανιας. 

Ή έ'κτασίς γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εξ 24 
σκαλών περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος έπι τοΰ σχε
τικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό του Διευθυντού του Τμήματος 
Δημοσίων Έ ρ γ ω ν ημερομηνίας 19ης Δεκεμβρίου 1970. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας. 

Τή 4η 'Ιανουαρίου 1971. 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή. 
(Υ. Σ. Ε. 160/62/Α/Ι.) 

'Αριθμός 12 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 4. 
Διά του παρόντος γνωστοποιείται ότι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι 

περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τους ακο
λούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι : 

(α) τήν πολεοδομίαν, 
(β) τήν δημιουργίαν, συντήρησιν και άνάπτυξιν τών διά ξηράς 

συγκοινωνιών,, καί 
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(γ) τ ιΊν έπίτευξίν και προαγωγήν των σκοπών του Δήμου Λεμε
σού, ειδικώς προβλεπομένων υπό του περί Δήμων Νόμου 
1964 (64/1964),, ήτοι, της δημιουργίας πλατείας, και χώρου 
σταθμεύσεως μηχανοκινήτων οχημάτων, και ή άπαλλοτρίω
σις αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους : 

Δια τή ν συγχώνευσιν αυτής μετά παρακειμένων ακινήτων αγορα
σθέντων ύπό του Δήμου Λεμεσού προς τόν σκοπόν όπως δλα τα ακί
νητα ταύτα, μετά τήν τοιαύτη ν συγχώνευσιν, χρησιμοποιηθώσι διά 
τήν δημιουργίαν πλατείας διά το κοινόν και χώρου διά στάθμευσα/ 
μηχανοκινήτων οχημάτων ύπό του κοινού, καθ' δτι ή δημιουργία 
πλατείας και τοιούτου χώρου σταθμεύσεως είς τήν περιοχήν ταύτην 
εΐναι λία ν απαραίτητοι λόγω τής κεντρικής της θέσεως. 

Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον έπί τής ώς εϊρη,ται ιδιοκτησίας και ένίσταται είς τήν σκοπούμε
νη ν απαλλοτρίωσα/ αυτής, καλείται δπως εντός δέκα πέντε (15) ήμε
ρων από τής δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης εν τη έπι
σήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας,, άποστείλη είς τήν Δημοτικήν Έπι
τροπήν Λεμεσού λεπτομερή στοιχεία περί το δικαίωμα ή συμφέρον 
αύτου, αποδείξεις τούτων, ώς και πλήρως ήτιολογημένην έ'κθεσιν 
περί τών λόγων της ενστάσεως αύτου. 

Π Ι Ν Α Ξ 
• "Απασα ή έν τή ενορία 'Αγίας Νάπας τής πόλεως Λεμεσού κειμένη 

ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία ύπό τεμάχιον 76 και 77 του Κυβερνη
τικού Χωρομετρικου Σχεδίου LIV.58.6.111, ή κατακεχωρημένη έπ' 
ονόματι τών κληρονόμων τής Άνθούσης Νικολή εκ Λεμεσού. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
3,420 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώ
ματος επί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό τοϋ Προ
έδρου τής Δημοτικής Επιτροπής Λεμεσού, ημερομηνίας 11ης Δεκεμ
βρίου 1970 και ευρισκομένου ε'ις το Γραφεΐον του Δημοτικού Μηχα
νικού Λεμεσού έν τω Δημοτικω Μεγάρω Λεμεσού δπου δύναται νά 
έπιθεωρηθή ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου. 

Έγένετο τή 11η Δεκεμβρίου 1970. 
Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, 
Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή. 

(Υ.Ε. 692/59/C/6.) 

'Αριθμός 13 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα 'Απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 

Επειδή διά Διοικητικής Πράξεως ύπ' αρ. 117, δημοσιευθείσης έν 
τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας 
τής 6ης Φεβρουαρίου 1970, ή Κυπριακή Δημοκρατία, Άπαλλοτριοΰσα 
'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφήν και 
λεπτομέρειας τής ακινήτου ιδιοκτησίας (έ ν τοΐς εφεξής αναφερομέ
νης, ώς «ή. ακίνητος Ιδιοκτησία»), ήτις είναι αναγκαία διά τους έν 
αύτη καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει πάν 


