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λούθρυς σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι. δια την δημιουργίαν, συν
τήρησα/ καί ανάπτυξιν δημοσίων οδών εντός της Δημοκρατίας και ή 
άπαλλρτρίωσίς αυτής επιβάλλεται.διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι 
δια σκοπούς.σχετιζομένους· με την δημιουργίαν πλατείας, κήπου και 
νησΐδος εντός του χωρίου "Ε.γκωμηι.τής Επαρχίας .'Αμμοχώστου. 

Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον έπί τής ώς εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπρυ-
μένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ήμερων από 
της δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω έφηΙ-
μερίδι τής Δημοκρατίας, άποστείλη εις τήν Έπιτροπήν Δημοσίας 
Υγείας Έγκώμης μέσω του Έπαρχου 'Αμμοχώστου, λεπτομερή 
ότοιχεΐα περί το δικαίωμα ή συμφέρον, αυτού, αποδείξεις τούτων, ώς 
καί πλήρως ήτιολογημένήν εκθεσιν .περί τών λόγων της ενστάσεως 
αύτου.. , · : · . · 

ΠΙΝΑΞ 
.Ή.'ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία έν τω χωρίω "Εγκωμη τής Έπαρ. 

χ.ίας 'Αμμοχώστου ύπό τεμάχια καί έν σχέσει προς τα τεμάχια υπ' 
αριθμ. .74 (όλον), 75 (όλον) καί 76 (δλον) του Χωριτικου Σχεδίου. 

Ή εκτάσις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
τριών προσταθίων καί 2,050 τετραγωνικών ποδών περίπου Καί δει
κνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί. του σχετικού σχεδίου του υπο
γεγραμμένου ύπό του Έπαρχου. 'Αμμοχώστου, ήμερομη,νίας 23ης 
'Απριλίου 1971. 
'.. 'Α^τίγράφον του είρημένού σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
'Αμμοχώστου: . . 

Έγένετο τή 29η 'Απριλίου 1971 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΕΓΚΩΜΗΣ, 
Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 

(Υ.Ε. 1278/59/Β/2.) . 

'Αριθμός 300 , _ ; 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΏΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως 

Διά τοΰ παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πινάκι 
περιγραφόμενη ακίνητος Ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τους ακολού
θους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι διά τήν δημιουργίαν, συντήρη
σιν καί άνάπτυξιν δημοσίων οδών εντός τής Δημοκρατίας καί ή άπαλ
λοτρίωσις αυτής επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά 
σκοπούς σχετιζομένους με τήν. διεύρυνσιν καί διάνοιξιν δύο οδών 
εντός του χωρίου Δαυλός τής 'Επαρχίας 'Αμμοχώστου. 
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..· Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ, 
φέρον επί της ώς εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπου
μένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως εντός 15 ήμερών από 
της δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω έφη
μερίδι της Δημοκρατίας, άποστέίλη εις τήν Έπιτροπήν Δημοσίας 
Υγείας Δαυλού μέσω τοΟ Έπαρχου 'Αμμοχώστου, λεπτομερή στοι
χειά περί το δικαίωμα ή συμφέρον αύτοΰ, αποδείξεις τούτων, ώς και 
πλήρως ήτιολογημένην εκθεσιν περί των λόγων της ενστάσεως αύτοΰ. 

ΠΙΝΑΞ 
■Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Δαυλός της Επαρ

χίας 'Αμμοχώστου ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τα τεμάχια υπ' 
αριθμούς 229 (μέρος), 229/1 (μέρος), 233/1 (μέρος), 174 (μέρος), 
175 (μέρος), 176 (μέρος), 177 (μέρος), 178 (μέρος), 173 (μέρος), 
172 (μέρος), 172/1 (μέρος), 172/2 (μέρος), 181/1 (μέρος) και 171 
(μέρος) τοΰ Χωριτικοΰ Σχεδίου. 

Ή εκτασις γης της έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εξ 
ενός π'ροσταθίου και 3,400 τετραγωνικών ποδών περίπου και δει
κνύεται δι' ερυθροί) χρώματος επί του σχετικού σχεδίου τοΰ υπογε
γραμμένου ύπό τοΰ Έπαρχου 'Αμμοχώστου ημερομηνίας 26ης 
'Απριλίου 1971. , . . . . . . . .. 

Άντίγραψον τοΰ ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου 
'Αμμοχώστου. 

Έγένετο τη 30ή 'Απριλίου 1971 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΑΥΛΟΥ, 
Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή. 

(Υ.Ε. 1278/59/Β/2.) 

'Αριθμός 30,1 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα 'Απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6 

Επειδή δια της Διοικητικής πράξεως ύπ' αριθμόν 96 δημοσιευ
θείσης έν τ.ωΤρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημο
κρατίας της 12ης Φεβρουαρίου 1971, το Συμδούλιον Ύδατοπρομη
θείας Λάρνακος, Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή, εξέδωσε, γνωστοποίησιν 
απαλλοτριώσεως και περιγραφήν και λεπτομέρειας της ακινήτου 
ιδιοκτησίας (έν τοις εφεξής αναφερομένης ως «ή ακίνητος ιδιοκτη
σία») ήτις είναι αναγκαία διά"τούς έν αύτη καθοριζόμενους σκοπούς 
δημοσίας ωφελείας και έκάλει πάν πρόσωπον Ίσχυριζόμενον δτι 
κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον επί της ακινήτου ιδιο
κτησίας και ένιστάμενον εις τήν σκοπουμένην απαλλοτρίωση ταύτης 
δπως ύποβάλη τήν ενστασιν αύτοΰ όμοΰ μετά των αποδείξεων και 


