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31 (μέρος) , 58 (μέρος) , 59 (μέρος) του Σ υ μ π λ έ γ μ α τ ο ς «Ν» Λεύκας, 
τεμάχια 170 (μέρος) , 172 (μέρος) , 173 (μέρος) , 187 (μέρος) , 288 
(μέρος) , 186 (μέρος) , 189 (μέρος) , 232 (μέρος) , 233 (μέρος) 383 

^Μβος.χ,_235_(.μέρ^ς).,_236_(4χέρ<3^.,_237_ςμέρ.ο.ς).,_23 
(μέρος) , 347 (μέρος) , 348 (μέρος) του Σ υ μ π λ έ γ μ α τ ο ς «J» Λεύκας, 
τεμάχια 94 (μέρος) , 95 (μέρος) , 96 (μέρος) και 98 (μέρος) τοΰ 
Κυβερνητικού Χοορομετρικοΰ Σχεδ ίου XXVI11.27. 

Ή έκτασις γης της εν λ ό γ ω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
47 σκαλών, 2 προοταθίων και 1,200' τετραγωνικών ποδών περίπου 
και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί των σχετικών σχεδίων υπο
γεγραμμένων ύπό τοΰ Γενικού Διευθυντού τοΰ Υπουργε ίου Ε μ π ο ρ ί ο υ 
και Βιομηχανίας, ημερομηνίας 19ης Ιουν ίου 1971. 

Άντ ίγραφον τών είρημένων σχεδίων διατίθεται προς επιθεώρησα/ 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τώ Γραφείω τοΰ 'Επάργ^ου 
Λευκωσίας εν Λευκωσία. 

Έ ν Λευκωσία τη 28η ' Ιουνίου 1971 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Άπαλλοτρ ιοΰσα 'Αρχή. 

'Αριθμός 478 

Ο Π Ε Ρ Ι Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι 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 έν τω παρατιθεμένω Πινάκι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκα ία ~δ:ά τον άκό-
λουθον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια τή,ν δημιουργίαν 
και άνάπτυξιν δημοσίων οδών εντός της Δημοκρατίας, και ή άπαλ-
λοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι ,δ ια 
σκοπούς σχετιζομένους με τήν διεύρυνσιν οδών εντός τοΰ χωρίου 
Πισσούρι. 

Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται δικαίωμα ή συμφέρον επί της 
ως εϊρηται Ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπουμένην άπαλλο
τρίωσιν ταύτης καλείται δπως εντός δεκαπέντε (15) ήμερων από 
της δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω έφη
μερίδι τής Δημοκρατίας άποστείλη προς το Συμβούλιον Βελτιώσεως 
Πισσουρίου μέσω τοΰ Έ π α ρ χ ο υ . Λεμεσοΰ λεπτομερή στοιχεία περί 
το δικαίωμα ή συμφέρον αύτοΰ, αποδείξεις τούτων ώς και πλήρως 
ήτιολογημένην εκθεσιν περί τών λόγων τής ενστάσεως αύτοΰ. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τώ χωρίω Πισσούρι τής Ε π α ρ 

χ ίας Λεμεσοΰ ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τα τεμάχια υπ' αριθμούς 
69 (μέρος) , 66 (μέρος) , 71 (μέρος) , 68 (μέρος) 67/1 (μέρος) , 67/2 
(μέρος) , 113/5/1 (μέρος) , 113/5/2 (μέρος) , 114 (μέρος) , 113/4 
(μέρος) , 116 (μέρος) , 115 (μέρος) , 117/1 (μέρος) , 117/2 (δλον) , 
125 (μέρος) , 123 (μέρος) , 122 (δλον) και 121 (δλον) τοΰ Χωριτικοΰ 
Σχεδίου τοΰ χωρίου Πισσούρι. 

Ή εκτασις γης τής έν λ ό γ ω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
τριών προσταθίων καΐ 250 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύε
ται δι' έρυθροΰ χρώματος επί τοΰ σχετικού σχεδίου τοΰ υπογεγραμ
μένου ύπό τοΰ Έ π α ρ χ ο υ Λεμεσοΰ, ημερομηνίας 30ής ' Ιουνίου 1971. 
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Άντίγραφον του ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
υπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λεμεσού. 

Έγένετο τη 5η 'Ιουλίου 1971 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ . ΠΙ Σ ΣΟΥΡΙΟΥ, 

Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 
(Υ. Ε. 1278/59/D/4.) 

'Αριθμός 479 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤ1ΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡ1ΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα ανακλήσεως δυνάμει του άρθρου / 

Επειδή δια της γνωστοποιήσεως υπ' αριθμόν 231 δημοσιευθείσης 
εν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρα
τίας της 22ας 'Απριλίου 1965 (εν τοις εφεξής αναφερομένης ως 
«ή γνωστοποίησις αρ. 231»), ή Κυπριακή Δημοκρατία, Άπαλλο
τριουσα 'Αρχή (εν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή Άπαλλοτριουσα 
Αρχή»), εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφήν 
και λεπτομέρειας της ακινήτουιδιοκτησίας αναγκαίας δια τους εν 
αύτη καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας' 

Και επειδή δια διατάγματος απαλλοτριώσεως ύπ' αρ. 272 δημο
σιευθέντος εν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της 
Δημοκρατίας της 13ης Μαΐου 1965 (εν τοις εφεξής αναφερομένου 
ώς «το διάταγμα αρ. 272») διετάχθη ή άπαλλοτρίωσις της εν τή 
γνωστοποιήσει άρ. 231 περιγραφόμενης ακινήτου ιδιοκτησίας' 

Και επειδή δεν έχει καταβληθή ή κατατεθή άποζημίωσις εν σχέσει 
με τήν ώς ε'ίρηται άπαλλοτρίωσιν συμφώνως προς τάς διατάξεις του 
περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου' 

Και επειδή ή Άπαλλοτριουσα Αρχή θεωρεί τήν εν τω Πίνακι του 
παρόντος διατάγματος περιγραφομένην άκίνητον Ίδιοκτησίαν, ήτις 
αποτελεί μέρος της εν τή γνωστοποιήσει άρ. 231 περιγραφόμενης 
ακινήτου ιδιοκτησίας, ώς μή οδσαν άναγκαίαν διά τους σκοπούς 
δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους εν τή ώς εϊρηται γνωστο
ποιήσει άρ. 231 : 

Διά ταύτα το Ύπουργικόν Συμβούλιον ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 7 του περί Αναγκα
στικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά του παρόντος ανακαλεί τήν 
γνωστοποίησιν άρ. 231 και το διάταγμα άρ. 272 καθ1' ήν εκτασιν ταύτα 
άφορώσι τήν εν τω Πίνακι τοΰ παρόντος διατάγματος περιγραφο
μένην άκίνητον Ίδιοκτησίαν. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή 'ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία εν τω χωρίω Λεύκα της επαρχίας 

Λευκωσίας υπό τεμάχια και εν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' αριθμόν 
8 (μέρος) του Συμπλέγματος «Ν» και τεμάχια 235 (μέρος), 341 
(μέρος) .και 347 (μέρος) τού Συμπλέγματος «J». 

Ή εκτασις γης τής εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
μιας σκάλας, ενός προσταθίου και 2,700 τετραγωνικών ποδών περίπου 
καΐ δεικνύεται διά κίτρινου χρώματος επί των σχετικών σχεδίων ύπο


