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'Αριθμός 276 
Ό ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡ1ΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως. 

Δια του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τό ν άκόλου-
θον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι την προμήθειαν, συντήρησιν και 
άνάπτυξιν ή οιονδήποτε εξ αυτών,, προμηθειών αΐτινες είναι άναγκαΐαι 
εις την ζωή ν ή προάγουσι τήν εύημερίαν ή και αμφότερα τοΰ κοινού, 
την συντήρησιν καΐ διανομήν υδοττος και τήν καλυτέραν χρησιμοποίη
σιν και άνάπτυξιν περιουσίας δια τήν δημόσιον ώφέλειαν ή οιονδή
ποτε τών έίρημένων σκοπών καΐ ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται 
δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια σκοπούς σχετιζομένους μέ τήν 
κατασκευήν γαιώδους ύδατοδεξαμενής εις το χωρίον Κυπερούντα, 
ύπό του 'Αρδευτικού Τμήματος «Μαύρος Κόλυμπος» τοΟ χωρίου Κυ
περούντα. 

2. Πάς δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον έπί της ως εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπού
μενη ν άπαλλοτρίωσιν ταύτης καλείται δπως εντός 15 ήμερων από της 
δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης έν τή έπισήμω εφημέριοι 
της Δημοκρατίας άποστείλη προς τήν Άρδευτικήν Έπιτροπήν του 
'Αρδευτικού Τμήματος «Μαύρος Κόλυμπος» του χωρίου Κυπερούντα, 
μέσω του Έπαρχου Λεμεσού, λεπτομερή στοιχεία περί το δικαίωμα 
ή συμφέρον αυτού, αποδείξεις τούτων, ως και πλήρως ήτιολογημένην 
εκθεσιν περί τών. λόγων της ενστάσεως αυτού. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τοις χωρίοις Κυπερούντα και 

Χανδριά της 'Επαρχίας Λεμεσού ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τα 
τεμάχια ύπ' άρ. 340 (μέρος), 339 (μέρος), 352 (μέρος), 490 (μέρος), 
351 (μέρος), 343 (δλον), 344 (δλον), 345 (μέρος), 774 (μέρος), 
773/1 (μέρος), 775/2 (δλον), 775/1 (δλον), 776 (δλον), 777 (δλον), 
778 (δλον), 779 (μέρος) και 780/2 (μέρος), του Κυβερνητικού Χωρο 
μετρικοΰ Σχεδίου XXXVIΙ : 48. 

Ή εκτασις γης της έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
19 σκαλών, 3 προσταθίων κα! 1,800 τετραγωνικών ποδών περίπου 
καί δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος έπι του σχετικού σχεδίου τοΰ 
υπογεγραμμένου ύπό του Έπαρχου Λεμεσού, ημερομηνίας 14ης 'Απρι
λίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ ε'ιρη,μένου σχεδίου διατίθεται προς επιθεώρηση/ 
ύπό ποτντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου 
Λεμεσού. 

Έγένετο τή 23η 'Απριλίου 1971. 
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• Άπαλλοτριούσα 'Αρχή. 
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