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'Αριθμός 498 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤ1ΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως 
ι 

Δια του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πινάκι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία δια τον άκό-
λουθον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια την δημιουργίαν ή άνά-
πτυξιν οδών εν τη Δημοκρατία ή δι' έκάτερον τών ρηθέντων σκοπών 
και ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, 
ήτοι δια την βελτίωσιν, ευθυγράμμισα/ και ασφαλτόστρωσα/ της όδοϋ 
ΛεμεσοΟ—Άγρου, Τμήμα II (Μ.Δ. 23—30). 

Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον έπί τής ως εΐρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εις την σκοπου
μένην απαλλοτρίωσα/ ταύτης, καλείται δπως, εντός δεκαπέντε (15) 
ήμερων από τής δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης εν τή 
έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, άποστείλη είς τον Ύπουργόν 
Συγκοινωνιών και "Εργων, μέσω του Έπαρχου ΛεμεσοΟ, λεπτομερή 
στοιχεία περί το δικαίωμα ή συμφέρον αύτοΰ, αποδείξεις τούτων, ώς 
και πλήρως ήτιολογημένην έκθεσιν περί τών λόγων τής ενστάσεως 
αύτου. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία εν τοις χωρίοις Ζωοπηγή, "Αγιος 

'Ιωάννης και 'Αγρός τής Επαρχίας Λεμεσού υπό τεμάχια και έν 
σχέσει προς τα τεμάχια ύπ' αριθμούς 97/3 (μέρος), 105 (μέρος), 
96/2 (μέρος), 96/3 (μέρος), 106/2 (μέρος), 106/1 (μέρος), 96/4 
(μέρος), 90 (μέρος), 87 (μέρος), 88 (μέρος), 89 (μέρος), 89/1 
(μέρος), 84 (μέρος), 85 (μέρος), 82 (μέρος), 83 (μέρος), 80 (μέρος), 
79 (μέρος), 78 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
XLVII.24 τεμάχια ύπ' αριθμούς 488 (μέρος), 487 (μέρος), 489 
(μέρος), 486 (μέρος), 485/3 (μέρος), 490/3/1 (μέρος), 485/1 (μέ
ρος), 484 (μέρος), 483 (μέρος), 459 (μέρος), 482/1 (μέρος), 482/2 
(μέρος), 460/3 (μέρος), 460/4 (μέρος), 461 (μέρος), 467/1 (μέρος), 
466 (μέρος), 464 (μέρος), 462/1 (μέρος), 462/2 (μέρος), 457 (μέρος), 
456/4 (μέρος), 455 (μέρος), 364 (μέρος), 365/1 (μέρος), 365/2 (μέ
ρος), 451 (μέρος), 366 (μέρος), 450/2 (μέρος), 450/1 (μέρος), 448/1 

(449) 
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(μέρος), 449/2 (μέρος), 452/1 (μέρος), 452/3 (μέρος), 452/4 (μέ
ρος), 445 (μέρος), 453 (μέρος), 442/1/1 (μέρος), 443 (μέρος), 442/1/2 
(μέρος), 428 (μέρος), 442/2 (μέρος), 430 (μέρος), 429 (μέρος), 
417/6 (μέρος), 431 (μέρος), 433' (μέρος), 434 (μέρος), 435 (μέρος), 
436 (μέρος), 437 (μέρος), 424 (μέρος), 423/2 (μέρος), 423/1 (μέρος), 
421/2 (μέρος), 420/3 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχε
δίου XJUV 11.16 τεμάχια υπ' αριθμούς 205/1 (μέρος), 90 (μέρος), 91 
(μέρος),. 205/2 (μέρος), 92 (μέρος), 204/1 (μέρος), 204/2 (μέρος), 

'2U4/3 (μέρος), 204/4 (μέρος), 89 (μέρος), 93/1 (μέρος), 93/2 (μέ
ρος), 86/1 (μέρος), 88 (μέρος), 87 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρο
μετρικοΰ Σχεδίου XLVI11:9 τεμάχιον ύπ' αριθμόν 228 (μέρος) τοΰ 
Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XLV1 1.16 τεμάχια ύπ' αριθμούς 
62 (μέρος), 63 (μέρος), 61 (δλον), 60 (μέρος), 64 (μέρος), 53/2 
(μέρος), 53/1 (μέρος), 54 (μέρος), 55 (μέρος), 10 (μέρος), 8 (μέ
ρος), 7/1 (μέρος), 11 (μέρος), 6/2 (μέρος), 6/1 (μέρος), 5 (μέρος), 
4 (μέρος), 3/1 (μέρος), 2 (μέρος), 1/1 (μέρος) τοϋ Κυβερνητικού 
Χωρομετρικοΰ Σχεδίου X L V I I I . 9 τεμάχια υπ' αριθμούς 1868 (μέ
ρος), 1867 (μέρος;, 1857/4 (μέρος), 1857/3 (μέρος), 1857/2 (μέρος), 
1857/1 (μέρος), 1846 (μέρος), 1844/1 (μέρος), 1847 (μέρος), 1848 
(μέρος), 1849 (μέρος), 1816 (μέρος), 1815 (μέρος), 1819 (μέρος), 
1812/1 (δλον), 1812/2 (μέρος), 1825 (μέρος), 1809/1 (μέρος), 1810 
(μέρος), 1809/2 (μέρος), 1759 (μέρος), 1760 (μέρος), 1758 (μέρος), 
1761 *(μέρος), 1/56 (μέρος), 1755/1 (μέρος), 1764/1 (μέρος), 1765/1 
(μέρος), 1755/3 (μέρος), 1765/2 (μέρος), 1766 (μέρος), 1767 (μέ
ρος), 1749/1 (μέρος), 1748 (μέρος), 1774/1 (μέρος), 1746/1 (μέρος), 
1746/2 (μέρος), 1319/4 (μέρος), 1319/3 (μέρος), 1744/2 (μέρος), 
1743 (μέρος), 1338 (μέρος), 1324 (δλ.ον), 1325 (μέρος), 1291/1 (μέ
ρος), 1287 (μέρος), 1288 (μέρος), 1289 (μέρος),1326 (μέρος), 1278/1 
(μέρος), 1278/2 (μέρος), 1277 (μέρος),1279 (μέρος),1276/2 (μέρος), 
1268/1/2 (μέρος), 1276/1/1 (μέρος), 1276/1/2 (μέρος), 1275/1 (μέρος), 
1274 (μέρος), 1268/1/3/2 (μέρος), 1273 (μέρος); 1272/1/2 (μέρος), 
1272/1/1 (μέρος), 1272/2 (μέρος), 1271/1 (μέρος), 1267/2 (μέρος), 
1267/1 (μέρος), 1266/2 (μέρος), 1265/4 (μέρος), 1263/1 (μέρος), 
1264 (μέρος), 1263/2 (μέρος), 1263/5 (μέρος), 1263/3 (μέρος), 1263/4 
(μέρος), 1249 (μέρος), 1248/2 (μέρος), 1250/1/2 (μέρος), 1243 (μέ
ρος), 1186/1 (μέρος), 1242 (μέρος), 1193/1 (μέρος), 1193/2 (μέρος), 
•1198/1 (μέρος), 1198 (μέρος), 1194 (μέρος), 1192/2 (μέρος), 644/2 
(μέρος), 644/1 (μέρος), 954 (μέρος), 950 (μέρος), 949 (μέρος), 
947 (μέρος), 748/1 (μέρος), 747 (μέρος), 748/2 (μέρος), 761 (μέ
ρος), 946/2 (μέρος), 946/3 (μέρος), 945/2 (μέρος), 763 (μέρος), 
945/1 (μέρος), 943/2 (μέρος), 941 (μέρος), 940 (μέρος), 810 (μέ
ρος), 809 (μέρος), 936 (μέρος), 935 (μέρος), 811 (μέρος), 812 
(μέρος), 813 (μέρος), 814 (μέρος), 845 (μέρος), 843 (μέρος), 842 
(.μέρος), 815 (μέρος), 839 {δλον), 841 (μέρος), 838 (μέρος), 844 
(μέρος), 837 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου 
XLVI . I I . 1 , τεμάχια 6π' αριθμούς 924 (μέρος), 923 (μέρος), 926 (μέ
ρος), 920/1 (μέρος), 919 (μέρος), 927 (μέρος), 929 (μέρος), 933 
(μέρος), 930 (μέρος), 931 (μέρος), 932 (μέρος), 949 (μέρος), 946 
(μέρος), 950 (μέρος), 947 (μέρος), 948 (μέρος), .944/2 (μέρος), 988 
(μέρος), 989 (μέρος), 1000 (μέρος), 990 (μέρος), 991 (μέρος), 992 
(μέρος), 993 (μέρος),. 994/3 (δλον), 994/2 (μέρος), 994/1 (μέρος), 
995 (μέρος), 1022/1 (μέρος), 1022/3 (δλον), 1022/2 (μέρος), 1021/2 
(μέρος), 1021/1 (μέρος), 997 (μέρος), 1020 (μέρος), 1019 (μέρος), 
1024 (μέρος), 1018 (μέρος), 1070/1 (μέρος), 1040 (μέρος), 1041 (μέ
ρος), 1059 (μέρος), 1058 (μέρος), .1057 (μέρος), 1056 (μέρος), 
1055/1 (μέρος), 1055/2 (μέρος), 1927/1 (δλον), 1927 (δλον), 1867 
(μέρος), 1929 (αέρος), 1930/2 (μέρος), 1930/1 (δλον), 1866 (μέρος), 
1868 (μέρος), 1865/1 (δλον), 1865/2 (μέρος), 1864/2 (μέρος), 1864/1/2 
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(μέρος) , Ί864/3 ίμερος) , Ί863 (μέρος) , 1833/4 (μέρος) , .1833/3 
(μέρος) , 1833/2 (μέρος) , 1832/2 (μέρος) , 1872 (μέρος) ; 1882. (μέ
ρος ) , 1883 (μέρος) , 1831/3 (μέρος ) , 1831 (μέρος) , 1831/1 (μέρος) , 
1807/6/1 (μέρος) , 1807/6/6 (μέρος ) , 1807/6/5 (μέρος) , 1807/6/2 (μέ
ρος) , 1807/1/1/2 (μέρος) , 1807/1/1/1 (μέρος) , 1807/2/2/1 (μέρος) , 
1768/2 (μέρος) , 1807/2/1 (αέρος) , 1767/1 (μέρος) , 1767/3 (μέρος) , 
1767/4 (μέρος) , 1766/1 (μέρος) , 1766/2 (μέρος) , 1766/3 (μέρος) του 
Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδ ίου XXXVI11.57, τεμάχια υπ' αριθ. 
292 (όλον) και 293/ί (μέρος) του Χωριτικοΰ Σχεδίου του χωρίου 
'Αγρός . 

Ή εκτασις γης της εν λ ό γ ω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εξ 
όγδοήκοντα οκτώ σκαλών ' και 750 τετραγωνικών ποδών περίπου 
και δεικνύεται δι' έρυθροΰ χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του 
υπογεγραμμένου υπό τοΰ Διευθυντού Τμήματος Δημοσίων "Εργων 
ημερομηνίας 14ης Ιουν ίου 1971. . . 

Άντ ίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
υπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τω Γραφείω του Έ π α ρ χ ο υ 
Λεμεσού. 

Τη 2α ' Ιουλίου 1971 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
ΆπαλλοτριοΟσα 'Αρχή. 

(Υ.Σ.Ε. 472/59/Α/VI Ι.) 

'Αριθμός 499 

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) 

Δ ι ά τ α γ μ α απαλλοτριώσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 6. 

'Επειδή δια της διοικητικής πράξεως ύπ' αρ. 274 δημοσιευθείσης 
εν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρα
τίας της 30ης 'Απριλίου 1971, ή 'Αρχή 'Ηλεκτρισμού Κύπρου, Ά π α λ 
λοτριοΟσα Α ρ χ ή , εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περι
γραφήν καΐ λεπτομέρειας της ακινήτου 'ιδιοκτησίας (εν τοις εφεξής 
αναφερομένης ώς «ή ακίνητος Ιδιοκτησία») ήτις εναι' αναγκα ία διά 
τους έν αυτή καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει 
πάν πρόσωπον ίσχυριζόμενον ότι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή 
συμφέρον επί της ακινήτου 'ιδιοκτησίας και ένιστάμενον εις τήν σκο
πουμένην απαλλοτρίωσα/ ταύτης όπως ύποβάλη τήν ενστασιν αύτου 
όμοΟ μετά τών αποδείξεων και λ ό γ ω ν προς ύποστήριξιν αυτής εντός 
τής έν τή ρηθείση γνωστοποιήσει Καθοριζομένης προθεσμίας" 

Και επειδή ουδεμία έ'νστασις υπεβλήθη κατά τής σκοπούμενης απαλ

λοτριώσεως τής ακινήτου Ιδιοκτησίας" 
Και επειδή, λαμβανομένων ύπ ' όψιν άπασών έν γένει τών περι

στάσεων, κρίνεται σκόπιμον όπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπαλλο

τριωθή διά τους έν τή ε'ιρημένη γνωστοποιήσει καθοριζόμενους 
σκοπούς' 

Και επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον έχει εγκρίνει τήν ώς εϊρη-

ται άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου Ιδιοκτησίας : 

Διά ταΰτα, ή ΆπαλλοτριοΟσα Α ρ χ ή , ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις αυτήν, δυνάμει τοΰ άρθρου 6 του περί Άναγκαστ ι -


