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'Αριθμός 297 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟτΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ λ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ,1962) ;':.·; 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6 

'Επειδή δια της Διοικητικής Πράξεως ύπ' άρ. 951, δημοσιευθείσης 
έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρα
τίας της 27ης Νοεμβρίου 1970, ή Δημοτική Επιτροπή 'Αμμοχώστου; 
Άπαλλοτριουσα,'Αρχή, εξέδωσε Γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και 
περιγραφήν κα! λεπτομέρειας της ακινήτου Ίδιοκτησ,ίας (έν,,τοΐς,έφε|Ci. ■ ',.-
ξής αναφερομένης ως «ή ακίνητος ίδι6κτησ1α>>:).;ήτις, εΐναι αναγκαία.', :··,..'' 
διά τόύς έν.αύτη ..καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας^ ωφελείας και _,._, V:ĉ  
έκάλει παν πρόσωπον, ίσχυριζόμενον δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίω
μα ή συμφέρον έπ! της ακινήτου ιδιοκτησίας και ένιστάμενον εις τήν 
σκοπουμένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, δπως ύποβάλη τήν ένστασιν 
αυτού, όμου μετά των αποδείξεων και λόγων προς ύποστήριξιν αύτης, 
εντός της έν τη ρηθείση Γνωστοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας* 

Κα! επειδή ή Άπαλλοτριουσα 'Αρχή, άμα τη παρόδω της έν τη 
προμνησθείση Γνωστοποιήσει απαλλοτριώσεως, καθοριζομένης προ
θεσμίας, προέβη εις τήν έξέτασιν των ενστάσεων, των γενομένων 
κατά της σκοπούμενης απαλλοτριώσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας' 

Κα! επειδή λαμβανομένων ύπ' δψιν άπασών έν γένει των περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή 
διά τους έν τη είρημένη Γνωστοποιήσει καθοριζόμενους σκοπούς : 

Νυν, διά ταύτα, ή Άπαλλοτριουσα 'Αρχή, έν τη ενασκήσει των 
εξουσιών δι' ών περιβέβληται δυνάμει τοΟ άρθρου 6 του περ! 'Αναγ
καστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου του 1962, διά του παρόντος δια
τάττέι τήν άπαλλοτρίωσιν της ακινήτου 'ιδιοκτησίας δυνάμει των προ
νοιών του ρηθέντος Νόμου.. 

Έγένετο τη 23η 'Απριλίου 1971 
Διά τήν Δημοτικήν Έπιτροπήν 'Αμμοχώστου, 

Α. Χ. ΠΟΥΠΟΥΡΟΣ, 
Πρόεδρος. 

(Υ.Ε. 172/59/2.) 

'Αριθμός 298 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ · 

' ■ , (ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) . 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 4. 

Διά του παρόντος γνωστοποιείται δτι 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 κα! άνάπτυξιν των διά ξηράς 

συγκοινωνιών' και 
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(γ) τήν έπίτευξιν και προαγωγήν των σκοπών τοΟ Δήμου.Λέμε-
.. σου ειδικώς προβλεπομένων υπό του περί Δήμων Νόμου 

. ' 1964 (64/1964), ήτοι της δημιουργίας τόπων αναψυχής προς 
. χρήσιν ύπό τοΟ κοινού, πεζοδρομίων και τήν βελτίωσιν οδών 

και πεζοδρομίων καΐ ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται 
δια τους ακολούθους λόγους : ·, ' 

,.Δια,τήν συγχώνευσα/ μετά τών εκατέρωθεν υφισταμένων Δημότη 
κών μώλων προς χρήσιν δια περιπάτους και έξωραϊσμόν της παρα
λίας, ως και διάτήιν διαπλάτυνσΐν του παραλιακού δρόμου καΐ τών 
πεζοδρομίων  αύτου, και τήν. ολοκλήρωσα/ της δημιουργίας πνεύμο
νος και θέας προς τήν θάλασσαν εκ τής παραλιακής όδοΰ, πράγμα
τα επιβαλλόμενα, άπό πολεοδομικής απόψεως και θεωρούμενα ,ώς 
υψίστης σημασίας διά τήν πόλιν τής Λεμεσού. 

Πάς δστις Ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή. συμφέ
ρον επί τής ως εϊρηται Ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπούμε
νη ν άπαλλοτρίωσιν αυτής, καλείται δπως, εντός δέκα πέντε (15) 
ήμερων άπό τής δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν τή 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 ήτιολογήμένην έκθέσίν 
περί τών λόγων τής ενστάσεως αύτου. ' ·

ΠΙ Ν Α Ξ 
"Απασα ή έν τή ενορία 'Αγίας Τριάδος τής πόλεως Λεμεσού κει

μένη ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία ύπό τεμάχια 132, 133,, 134 και 135, 
136, 137, του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου LIV.58.6.111, ή 
εγγεγραμμένη έπ' ονόματι του κ. Γεωργίου Ίωάν,νου Περιστιάνη, εκ 
Λεμεσού. 

Ή. έκτασις τής έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται εξ 
7,554 τετραγωνικών, ποδών περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώ
ματος έπι του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό του Προέ
δρου τής Δημοτικής 'Επιτροπής Λεμεσού,, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 
1971, και ευρισκομένου ε'ις το Γραφεΐον του Δημοτικού Μηχανικού 
Λεμεσού έν τω Δημοτικώ Μεγάρω Λεμεσού οπού δύναται νά έπιθεω
ρηθή ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου. ■ 

Έγένετο τή 31η Μαρτίου 1971. 
U ΔΜΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, 
Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 

(Υ.Ε. 692/59/C/6.) 

'Αριθμός 299 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ώ Σ Ε Ω ς ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥΊ962) ; , 

Γνώστοποίησις απαλλοτριώσεως. .. 

Διά του παρόντος γνωστοποιείται οτίή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος 'ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τους άκο-


