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χαοτικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, δια του παρόντος διατάττουν 
τ ή ν άπαλλοτρίωσιν της ακινήτου ιδιοκτησίας δυνάμει τώ ν προνοιών 
του ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τη 27η Μαρτίου 1971. 
(Υ.Ε. 1818/59.) 
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Ο ΠΕΡΙ Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ ί Κ Η Σ Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ω Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως. 

Δια τοΰ παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έ ν τ ω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τον άκόλου. 
θον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια τήν δημιουργίαν και άνά
πτυξιν οδών έν τή Δημοκραία ή δι ' οιονδήποτε τών ρηθέντων σκο
πών και ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους 
λόγους, ήτοι δια σκοπούς σχετιζομένους με τήν διάνοιξίν και κατα
σκευήν όδου εντός της Περιοχής Βελτιώσεως Παραλιμνίου της 'Επαρ
χίας 'Αμμοχώστου. 

Πάς όστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον επί της ώς εϊρηται ιδιοκτησίας κα ι ένίσταται εις τήν σκοπούμε
νη ν άπαλλοτρίωσυν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ημερών,
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δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω έφημερίδι 
τή;ς Δημοκρατίας, άποστείλ'η προς το Συμβούλιον Βελτιώσεως Πα
ραλιμνίου,, μέσω του Έπαρχου 'Αμμοχώστου, λεπτομερή στοιχεία 
περί το δικαίωμα ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις τούτων, ώς και πλή
ρως ήτιολογημένην έ'κθεσιν περί τών λόγων τής ενστάσεως αύτου. 
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Ή 'ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Παραλίμνι τής 'Επαρ
χίας 'Αμμοχώστου ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τα τεμάχια ύπ' 
αρ. 184/2 (μέρος), 156 (μέρος), του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ 
Σχεδίου XXXI11/45.Ε.11 και τεμάχιον ύπ' αρ. 37 (μέρος), του Κυ
βερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου XXXI I I.45.W.11. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
μιας σκάλας κυ.Ί ϊ,ΰΟΟ Γέτροτ/οοίνκώ^ ποδών περίττον Υ.?1 *ρινΥΛ'>ρ·πτπ 
δι ' ερυθρού χρώματος έπί του σχετικού σχεδίου τοΟ υπογεγραμμένου 
ύπό του Έπαρχου 'Αμμοχώστου ημερομηνίας 24ης Μαρτίου 1971. 

Άντίγραφον του είρημένοο σχεδίου διατίθεται προς επιθεώρηση/ 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
'Αμμοχώστου. 

'Εγένετο τή 27η Μαρτίου 1971. 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Ε Ω Σ 
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ,. 

ΆπαλλοτριοΟσα 'Αρχή. 
(Υ.Ε. 1278/59/Β/2.) 


