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'Αριθμός 876 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤ1ΚΗΣ ΑΠΑΛΛ0ΤΡ1ΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962). 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως. 
Δια του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι 

περιγραφόμενη ακίνητος 'ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τον άκόλου-
θον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια την δημιουργίαν ή άνάπτυ-
ξίν οδών έν τη Δημοκρατία ή δι' οιονδήποτε τών ρηθέντων σκοπών 
και ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους λό
γους, ήτοι δια την βελτίωσιν, εύθυγράμμισίν καΐ άσφαλτόστρωσιν. 
της δδοΟ Κάτω Πλατρών—Φοινίου—Παλαιομύλου—Λεμύθου (Τμήμα. 

Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον έπι τής ως εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εις την σκοπουμένην 
άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως εντός 15 ήμερων άπό τής 
δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν τή έπισήμω έφημερίδι 
τής Δημοκρατίας, άποστείλη εις τον Ύπουργόν Συγκοινωνιών και 
"Εργων, μέσω τοΰ Έπαρχου Λεμεσού, λεπτομερή στοιχεία περί το 
δικαίωμα ή συμφέρον αυτοί), αποδείξεις τούτων, ως και πλήρως 
ήτιολογημένην εκθεσιν περί τών λόγων τής ενστάσεως αύτου. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Φοινί τής 'Επαρχίας 

Λεμεσού ύπό τεμάχια καΐ έν σχέσει προς τα τεμάχια ύπ' αριθμούς 
36 (μέρος), 37/2 (μέρος), 37/1 (μέρος), 31 (μέρος), 29 (μέρος) 
του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XLVII.1, τεμάχια ύπ' άρ. 
385/2 (μέρος), 384 (μέρος), 385/1 (μέρος), 383 (μέρος), 382 (δλον), 
387 (μέρος), 381 (μέρος), 393 (δλον), 394 (δλον), 395 (μέρος), 396 
(μέρος), 379 (μέρος), 358/1/2 (μέρος), 3.60 (μέρος), 358/1/1 (μέρος}, 
359 (μέρος), 347 (μέρος), 361 (μέρος), 362/1 (μέρος), 346 (δλον), 
344 (μέρος), 343 (μέρος), 340/2 (μέρος), 340/1 (μέρος), του Κυβερ
νητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XXXVI 1.57 τεμάχια ύπ' αριθμούς 
133/2 (μέρος), 133/1 (μέρος), 117 (μέρος), 118 (μέρος), 120/2 
(μέρος), 120/1 (μέρος), 109/2 (μέρος), 110 (μέρος), 119 (μέρος), 

111 (μέρος), 112 (μέρος), 113 (μέρος), 105 (μέρος), 104 (μέρος), 
114 (μέρος), 103 (μέρος), 101 (μέρος), 98 (μέρος), 97 (μέρος), 
96 (μέρος), 100 (μέρος), 99 (μέρος) του Κυβερν. Χωρομετρικου 
Σχεδίου XXXVI 1.58 τεμάχια ύπ' αριθμούς 321 (μέρος), 317 (μέρος), 
318 (μέρος) καΐ 320 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχε
δίου XXXVI 1.57. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εξ 
είκοσι εννέα σκαλών, και ενός προσταθίου περίπου και δεικνύεται 
δι* ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του· υπογεγραμμένου 
ύπό του* Διευθυντού Τμήματος Δημοσίων "Εργων ημερομηνίας "14ης 
Σεπτεμβρίου 1971. 

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

Τή 22α 'Οκτωβρίου 1971. 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Άπαλλοτριούσα 'Αρχή. 
(Υ.Σ.Ε. 232/67/Α/ΙΙΙ.) 


