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«Πεντάγυια—Περιστερωνάρι» (εν τη Επαρχία Λευκωσίας) 
«Άραδ ίππου—Άβδελλερόν» (εν τη Επαρχία Λάρνακος) 
«Άσγάτα—Βάσα (Κελλακίου), \ 

Σανίδα» > (έν τη Επαρχία Λεμεσού) 
«Γερμασόγεια—Φοινικάρια» J 
«Αγία Μαρίνα Χρυσοχους—Νέα J 

λήμματα» Ι (έν τη Επαρχία Πάφου) 
«Πραιτώρι—Φιλούσα, Κέδαρες» 

'Αριθμός 714 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ ΚΑΙ 

ΝΑΥΤΙΚΟΙ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1969 
(ΝΟΜΟΙ 46 ΤΟΥ 1963, 33 ΤΟΥ 1965, 69 ΤΟΥ 1968 ΚΑΙ 

25 ΤΟΥ 1969) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5 (2). 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς δια του εδαφίου (2) 
του άρθρου 5 των περί 'Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι καί Ναυ
τικοί) Νόμων 1963 εως 1969 χορηγουμένας αύτώ εξουσίας, δια του 
παρόντος Διατάγμοαος κηρύττει τά ύπό τής αρμοδίας αρχής έν 
Δανία, Νορβηγία και Σουηδία παρεχόμενα πιστοποιητικά εις πλοι
άρχους ή ναυτικούς ως ανεγνωρισμένα πιστοποιητικά διά τους σκο
πούς τών ώς εϊρηται Νόμων. 

'Εξεδόθη τη 19η Αύγουστου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 279/70.) 

'Αριθμός 715 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως. 

Διά τρυ* παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος 'ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία διά τον άκόλου-
θον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι διά τήν δημιουργίαν ή άνάπτυξιν 
οδών έν τη Δημοκρατία ή δι' έκάτερον τών ρηθέντων σκοπών καί ή 
άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι 
διά τήν δημιουργίαν τής όδοΰ Παχυάμμου—Άλεύκας. 

Πάς δστις 'ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον έπί τής ώς εϊρηται Ιδιοκτησίας καί ένίσταται εις τήν σκοπουμένην 
άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ήμερων από τής δη
μοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω έφημερίδι τής 
Δημοκρατίας, άποστείλη εϊς τον Ύπουργόν Συγκοινωνιών καί "Ερ
γων, μέσω του Έπαρχου Λευκωσίας, λεπτομερή στοιχεία περί το 
δικαίωμα ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις τούτων, ώς καί πλήρως ήτιο-
λογημένην εκθεσιν περί τών λόγων τής ενστάσεως αύτου. 
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Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τοις χωρίοις Παχύαμμος και 
Κόκκινα της 'Επαρχίας Λευκωσίας ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς 
τα τεμάχια ύπ' αριθμούς 69 (μέρος), 59 (μέρος), 71/3 (μέρος), 58 
(μέρος), 56/1 (μέρος), 56/2 (μέρος), 71/4 (μέρος), 71/5 (μέρος), 
56/3 (μέρος),. 55/1 (μέρος), 72/3 (μέρος), 72/2 (μέρος), 55/2/2 (μέ
ρος), 72/1 (μέρος), 52 (μέρος), 51 (μέρος), 50 (μέρος),, 46 (μέ
ρος), 47 (μέρος), 45/2/2 (μέρος), 45/2/3 (μέρος), 45/2/4 (μέρος), 
43 (μέρος), 250/1 (μέρος), 250/2 (μέρος), 246 (μέρος), 249 (μέ
ρος), 247 (μέρος), 243/1 (μέρος), 248 (μέρος), 242/1/1 (μέρος), 
242/1/2 (μέρος), 240 (μέρος), 242/2 (μέρος), 241 (μέρος), 226 (μέ
ρος), 227 (μέρος), 225 (μέρος), 220 (μέρος), 261/1 (μέρος), 261/2 
(μέρος), 262/3/2 (μέρος), 219 (μέρος), 218/1 (μέρος), 262/3/1 (μέ
ρος), 262/2 (μέρος), 218/2 (μέρος), 217 (μέρος), 215 (μέρος), 216 
(μέρος), 208/1 (μέρος), 211/2 (μέρος), 211/1 (μέρος), 210 (μέρος), 
209 (μέρος), 196/1 (μέρος), 197/1 (όλον), 197/2 (δλον), 198/1 (μέ
ρος), 196/2 (μέρος), 196/3/4 (μέρος), 194 (μέρος), 199/1 (μέρος), 
193 (μέρος),. 192 (μέρος), 182/1 (μέρος), 182/2 (μέρος), 183 (μέ
ρος), 327.1 (μέρος), 181 (μέρος), 199/2 (μέρος), 198/2 (μέρος), 
207/2 (μέρος), 201 (μέρος), 200 (μέρος), 180 (μέρος), του Κυβερ
νητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XVIII.41, τεμάχια ύπ' αριθμούς 580/2 
(μέρος), 580/1 (μέρος), 565 (μέρος),, 581/2 (μέρος), 601 (μέρος), 
564 (μέρος), 566 (μέρος), 470/1 (μέρος), 470/3 (μέρος), 470/5 (μέ
ρος), 562 (μέρος), 560/1 (μέρος), 560/2 (μέρος), 561 (μέρος), 556 
(μέρος), 557 (μέρος), 559 (δλον), 544 (μέρος), 546 (μέρος), 545 
(μέρος), 558 (δλον), 565 (μέρος), 522 (μέρος), 553 (δλον), 552 
(δλον), 547 (μέρος), 551 (μέρος), 523 (μέρος), 519 (μέρος), 518 (μέ
ρος), 696 (δλον), 697 (μέρος). 695 (μέρος), 686 (μέρος), 687 (μέ
ρος), 691 (μέρος), 688 (μέρος), 681 (μέρος), 682 (μέρος), 683 
(δλον), 666 (μέρος), 665 (δλον), 664 (μέρος), 641 (μέρος), 642 (μέ
ρος), 663 (μέρος), 668 (μέρος), 669 (μέρος), 657 (μέρος), 670 (μέ
ρος, 678 (μέρος), 713 (μέρος), 712 (μέρος), 717 (μέρος), 718 (μέ
ρος), 714 (μέρος), 716 (μέρος), 715 (μέρος), 722 (μέρος), 724 (μέ
ρος), 725 (μέρος), 731 (μέρος), 730/2 (μέρος), 730/1 (μέρος), 729 
(μέρος), 728 (μέρος), του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου 
XVIII.49, τεμάχια ύπ' αριθμούς 137 (μέρος), 149 (μέρος), 150 (μέ
ρος), του Χωριτικου Σχεδίου του χωρίου Κόκκινα, τεμάχια ύπ' αριθ
μούς 83 (μέρος), 82 (μέρος), 79 (μέρος), 91 (μέρος), 90 (μέρος), 
109 (μέρος) και 110 (μέρος), του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχε
δίου XVIIL50. 

Ή έ'κτασις γης της έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται έξ, 75 
σκαλών και 3,375 τετραγωνικών ποδών περίπου καΐ δεικνύεται δι' 
ερυθρού χρώματος έπί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου 
ύπό του Διευθυντού τοΰ Τμήματος Δημοσίων "Εργων ημερομηνίας 
26ης 'Ιουλίου 1971. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου 
Λευκωσίας έν Λευκωσία. 

Τη 3η Σεπτεμβρίου 1971. 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Άπαλλοτριουσα 'Αρχή., 

(Υ.Σ.Ε. 37/69/Α/1.) 


