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Ο Π Ε Ρ Ι Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η ! Α Π Α Α Α Ο Τ Ρ Ι Ω Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοττοίησις "Απαλλοτριώσεως. 

Δ ι α του τταρόντος γνωστοποιε ίται ότι ή εν τ φ παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδ ιοκτησία είναι αναγκα ία δια τον άκόλουθον 
σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια οδικά έργα εν τη Δημοκρατ ία η 
δΓ έκάτερον των ρηθέντων σκοπών και ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλ

λετα ι δια τους ακολούθους λόγους ήτοι δ ι ' οδικά έργα εϊς όδόν Γερα

κ ιών—Καλοπαναγιώτη. 

Πάς όστις ισχυρίζεται δτ ι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον 
επί τής ως ε ΐρηται ιδ ιοκτησίας και έν ίσταται είς την σκοπουμένην άπαλ

λοτρίωσιν ταύτης καλε ί τα ι δπως εντός δεκαπέντε ημερών άπό τής δημο

σιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης εν τη έπισήμω έφημερίδι τής 
Δημοκρατίας, άποστε ίλη είς τόν Ύπουργόν Εσωτερικών, μέσω του 
Έπαρχου Αευκωσίας και Κυρήνειας λεπτομερή στο ιχε ία περί το δικαί

ωμα ή συμφέρον αύτοΰ, αποδείξεις τούτων, ως και πλήρως ήτ ιολογη-

μένην έκθεσιν περί τών λόγων τής ενστάσεως αύτοΰ. 

Π Ι Ν Α Ξ 

Ή ιδιωτική ακίνητος ιδ ιοκτησία έν τ φ χωρίω Καλοπαναγιώτη ς τής 
Επαρχ ίας Λευκωσίας ύπό τ εμάχ ια και έν σχέσει προς τ ά τ εμάχ ια ύπ' 
αριθ. 404 (μέρος) , 403 (μέρος), 402 (μέρος), 4 0 1 / 1 (μέρος) , 400 
(μέρος) , 393 (μέρος) , 392 (μέρος) , 391 (μέρος) , 390 (μέρος) , 371 
(μέρος), 370 (μέρος) , 364 (μέρος) , 363 (μέρος) , 362 (μέρος) , 357 
(μέρος) , 355 (μέρος) , 350 (μέρος) , 348 (μέρος) , 344 (μέρος) , 343 
(μέρος), 337 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου 
Χ Χ Χ Υ Ι Ι . 10 τ εμάχ ια ύπ' άρ. 782 (μέρος) , 781 (μέρος) , τοΰ Κυβερνη

τικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Χ Χ Χ Υ Ϊ Ι . 9 τ εμάχ ια ύπ' αριθμούς 83 (μέ

ρος) και 74 (μέρος) τοΰ Χωριτ ικοΰ Σχεδίου ύπ' αριθμόν 1. 

Ή έκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδ ιοκτησίας σύγκε ι τα ι εκ δύο 
σκαλών, τριών προσταθίων και 1900 τετραγωνικών ποδών περίπου και 
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δεικνύεται δι3 ερυθρού χρώματος έτη τού σχετικού σχεδίου του υπο
γεγραμμένου υπό τοΰ Έπαρχου Λευκωσίας και Κυρήνειας ημερομηνίας 
12.2.1971. 

Άντίγραφον τού είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν υπό 
ποο/τός ενδιαφερομένου προσώπου εν τφ Γραφεί φ του Έπαρχου Λευ
κωσίας και Κυρήνειας εν Λευκωσία. 

Έγένετο τη 12η Φεβρουαρίου 1971. 

Η. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Άπαλλοτριούσα 'Αρχή. 

(Υ.Ε. 314/59 /4 /6 . ) 

'Αριθμός 122 

Ο ΠΕΡΙ Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η ! ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα ανακλήσεως δυνάμει τού άρθρου 7. 

Επε ιδή δια της γνωστοποιήσεως υπ ' αριθμόν 888 δημοσιευθείσης 
εν τφ Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας 
της 14ης Νοεμβρίου 1969 (εν τοΐς εφεξής αναφερομένης ως ή «γνωστο
ποίησις άρ. 888»), ή Κυπριακή Δημοκρατία, Άπαλλοτριούσα Α ρ χ ή 
(εν τοΐς εφεξής αναφερομένη ως «ή ΆπσΛλοτριούσα Αρχή») , εξέδωσε 
γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφήν και λεπτομέρειας της 
ακινήτου ιδιοκτησίας αναγκαίας δια τους εν οώτή καθοριζόμενους σκο
πούς δημοσίας ωφελείας· 

Και επειδή δια τού διατάγματος απαλλοτριώσεως υπ ' αριθμόν 1006 
δημοσιευθέντος εν τφ Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της 
Δημοκρατίας της 27ης Δεκεμβρίου 1969 (εν τοΤς εφεξής αναφερομένου 
ως το «διάταγμα άρ. 1006») διετάχθη ή άπαλλοτρίωσις της εν τη γνω
στοποιήσει αριθ. 888 περιγραφόμενης ακινήτου ιδιοκτησίας

Και επειδή δεν έ'χει καταβληθή ή κατατεθή άποζημίωσις εν σχέσει 
με την ως εΐρηται άπαλλοτρίωσιν συμφώνως προς τάς διατάξεις τού 
περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου

Και επειδή ή Άπαλλοτριούσα Αρχή θεωρεί τήν εν τφ Πίνακι τοΰ 
παρόντος διοττάγματος περιγραφομένην άκίνητον ίδιοκτησίαν, ήτις απο
τελεί μέρος τής εν τη γνωστοποιήσει άρ. 888 περιγραφόμενης ακινήτου 
ιδιοκτησίας, ως μη ούσαν άναγκαίάν δια τους σκοπούς δημοσίας ωφε
λείας τους αναφερομένους εν τή ως εΐρηται γνωστοποιήσει άρ. 888 : 

Δια ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του 
άρθρου 7 τού περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου, ή ένάσκησις 
των οποίων ανετέθη υπό τού Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν, διά του 
παρόντος ανακαλεί τήν γνωστοποίησιν άρ. 888 και το διάταγμα άρ. 
1006 καθ' ην εκτασιν ταύτα άφορώσι τήν εν τφ Πίνακι τού παρόντος 
διοττάγματος περιγραφομένην άκίνητον ίδιοκτησίαν. 

Π Ι Ν Α Ξ 

Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τφ χωρίω Φοινΐ τής Ε π α ρ χ ί α ς 
Λεμεσού υπό τεμάχιον και εν σχέσει προς το τέμάχιον υπ' άρ. 113/1 
(μέρος) τού Χωριτικού Σχεδίου τού ^χωρίου Φοινί. 


