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ενεκρίθη ώς Πανεπιστήμιον εμπίπτον εντός των διατάξεων της παρα
γράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 7 του Νόμου. 

BUDAPEST! T H E POLYTECHNICAL UNIVERSITY OF BUDAPEST 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ /Δ ίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού 

I (MASTER O F SCIENCE) 

Έ γ έ ν ε τ ο τη 21η 'Οκτωβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 292/59/11.) 

'Αριθμός 848 
Ο ΠΕΡΙ Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η ! Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ώ Σ Ε Ω ς ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις Απαλλοτριώσεως. 

Δια τοΰ παρόντος γνωστοποιείται δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία δια τον άκόλουθον 
σκοπόν δημοσίας, ωφελείας, ήτοι δια την δημιουργίαν ή άνάπτυξιν οδών 
έν τη Δημοκρατία ή δι' έκάτερον τών ρηθέντων σκοπών καΐ ή άπαλ-
λοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια την 
εύθυγράμμισιν μέρους της όδου της άγούσης από Κάθηκαν είς Στρουμπί. 

Πάς δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον 
επί τής ώς εΐρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εϊς την σκοπουμένην άπαλ
λοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ημερών άπό της δημοσιεύ
σεως της γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημο
κρατίας, άποστείλη είς τον Ύπουργόν Συγκοινωνιών και "Εργων, μέσω 
του Έπαρχου Πάφου, λεπτομερή στοιχεία περί το δικαίωμα ή συμφέ
ρον αύτοΰ, αποδείξεις τούτων, ώς και πλήρωςήτιολογημένην εκθεσιν 
περί τών λόγων τής ενστάσεως αύτοΰ. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τφ χωρίω Στρουμπί τής Ε π α ρ 

χίας Πάφου υπό τεμάχια και έν σχέσει προς τα τεμάχια ύπ ' αρ. 259 
(μέρος), ^ 261 (μέρος), 2 6 0 / 1 / 1 (μέρος), 1 9 5 / 1 / 2 / 1 (μέρος) και 
263/Ί (δλον) τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XLV.4. 

Ή έκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ δύο 
σκαλών περίπου και δεικνύεται δι' έρυθροΰ χρώματος έπΐ τοΰ σχετικοΰ 
σχεδίου τοΰ υπογεγραμμένου υπό τοΰ Διευθυντοΰ Τμήματος Δημοσίων 
"Εργων ημερομηνίας 27ης Σεπτεμβρίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν υπό 
παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τφ Γραφείω τοΰ Έπαρχου Πάφου. 

Τή 12η 'Οκτωβρίου 1971. 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή. 
(Υ.Σ.Ε. 153/62/Α/ Ι . ) 

•Αριθμός 849 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως. 

"Δια τοΰ παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τφ παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τον άκόλουθον 
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σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια την δημιουργίαν ή άνάπτυξιν οδών 
εν τή Δημοκρατία η δΓ οιονδήποτε των ρηθέντων σκοπών και ή άπαλ
λοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια 
την βελτίωσιν, εύθυγράμμισιν και άσφαλτόστρωσιν της όδοΰ Κάτω 
Πλατρών — Φοινίου. 

Πάς δστ ι ; ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον 
επί της ώς εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εις την σκοπουμένην άπαλ
λοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ήμερων άπό της δημοσιεύ
σεως της γνωστοποιήσεως ταύτης εν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημο
κρατίας, άποστείλη εις τον Ύπουργόν Συγκοινωνιών και "Εργων, μέσω 
του Έπαρχου Λεμεσού, λεπτομερή στοιχεία περί το δικαίωμα ή συμφέ
ρον αύτοΰ, αποδείξεις τούτων, ώς καί πλήρως ήτιολογημένην εκθεσιν 
περί των λόγων της ενστάσεως αύτόΰ. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητο" ιδιοκτησία εν τφ χωρίω Φοινί τής Ε π α ρ χ ί α ς 

Λεμεσού υπό τεμάχιον και εν σχέσει προς το τεμάχιον υπ ' άρ. 1 1 1 
(μέρο;) τοΰ χωριτικοΰ Σχεδίου του χωρίου. 

Ή εκτασις γης τήτ εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 525 
τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται δι5 ερυθρού χρώματος έπΐ 
τοΰ σχετικού σχεδίου τοΰ υπογεγραμμένου υπό τοΰ Διευθυντού Τμή
ματος Δημοσίων "Εργων ημερομηνίας 11ης Σεπτεμβρίου 1971. 

'Αντίγραψαν τού είρημένου σχεδίου διατίθεται προς επιθεώρηση; υπό 
παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τφ Γραφεί φ του Έπαρχου Λεμεσού. 

Τή 12η 'Οκτωβρίου 1971. 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή. 

(Υ.Σ.Ε. 232 /67 /A / IV . ) 

'Αριθμός 850 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤ1ΚΗΣ 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 του άρθρου 6. 

'Επειδή δια τής διοικητικής πράξεως υπ' άρ. 547, δημοσιευθείσης 
εν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας 
τής 23ης ' Ιουλ ίου 1971, το Συμβούλιον τοΟ Συνδέσμου Διατηρήσεως 
'Εδάφους «"Εσσω Γαλάτα» Γαλατάς, Άπαλλοτρ ιοΰσα 'Αρχή, εξέδωσε 
 νωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφήν καΐ λεπτομέρειας 
τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας (εν τοΐς εφεξής αναφερομένης ώς «ή ακίνη
τος Ιδιοκτησία»), ήτις εΐναι αναγκα ία δια τους έν αυτή περιγραφό
μενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει παν πρόσωπον Ισχυ
ριζόμενον δτι έ'χει οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον επί τής ακινήτου 
'ιδιοκτησίας και ένιστάμενον εις τήν σκοπουμένην απαλλοτρίωσα/ ταύ
της δπως ύποβάλη τήν έ'νστασιν αύτου όμου μετά των αποδείξεων 
και λόγων προς ύποστήριξιν αυτής εντός τής έν τή ρηθείστ] γνωστο
ποιήσει αναφερομένης προθεσμίας ' 

Και επειδή ουδεμία ένστασις υπεβλήθη κατά τής σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως τής ακινήτου ιδιοκτησίας' 

Καί επειδή, λαμβανομένων ύπ' δψιν άπασών έν γένει των περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή 


