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'Αριθμός 877 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ώ Σ Ε Ω ς ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως. 

Δια του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πινάκι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τον άκόλου 
θον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια την δημιουργίαν ή άνάπτυ-
ξιν οδών έν τη Δημοκρατία ή δι' οιονδήποτε τών ρηθέντων σκοπών 
και ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους λό
γους, ήτοι δια τήν βελτίωσιν, εύθυγράμμισίν και ασφαλτόστρωσα/ 
τής όδου Μόρφου—Μύρτου. 

Πας όστις Ισχυρίζεται ότι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον επί τής ώς εϊρηται Ιδιοκτησίας και ένίσταται είς τήν σκοπού μένη ν 
άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται όπως εντός 15 ημερών από τής 
δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν τή έπισήμω έφημερίδι 
τής Δημοκρατίας, άποστείλη εις τον Ύπουργόν Συγκοινωνιών και 
"Εργων, μέσω τοϋ Έπαρχου Λευκωσίας, λεπτομερή στοιχεία περί το 
δικαίωμα ή συμφέρον αύτοα, αποδείξεις τούτων, ώς και πλήρως 
ήτιολογημένην εκθεσιν περί τών λόγων τής ενστάσεως αύτου. 

Π Ι Ν Α Ξ 

Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Μόρφου Ένορίαι 
'Αγία Παρασκευή και "Αγιος Γεώργιος τής 'Επαρχίας Λευκωσίας 
ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τα τεμάχια υπ' άρ. 400 (μέρος), . 
447 (μέρος), 495 (μέρος), 491 (μέρος), 41.5 (μέρος), 356 (μέρος), 
628 (μέρος), 627 (μέρος), 272 (μέρος), 271 (μέρος), 645 (μέρος), 
270 (.μέρος), 261 (μέρος), 260 (μέρος), 259 (μέρος)., 257 (μέρος), 
444(μέρος), 649 (μέρος), 650 (μέρος) του Συμπλέγματος «Β» ενο
ρίας 'Αγίου Γεωργίου, τεμάχια ύπ' άρ. 516 (μέρος), 5.15 (μέρος), 
89 (μέρος), 98 (μέρος), 99 (μέρος), 100 (μέρος), 112 (μέρος), 113 
(μέρος), 207 (μέρος), 208 (μέρος), 211 (μέρος), 212 (μέρος), 216 
(μέρος), 217 (μέρος) του Συμπλέγματος «Ε» 'Ενορίας 'Αγίας Πα
ρασκευής και τεμάχιον ύπ' άρ. 1 (μέρος) του Συμπλέγματος «C» 
'Ενορίας 'Αγίας Παρασκευής. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
δύο σκαλών, τριών προσταθίων και 800 τετραγωνικών ποδών περίπου 
καΐ δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του 
υπογεγραμμένου ύπό του Διευθυντού Τμήματος Δημοσίων "Εργων 
ημερομηνίας 1.1ης 'Οκτωβρίου 1971. 

Άντίγραφον του ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας. 

Τή 22α 'Οκτωβρίου 1.971. 

(Υ.Σ.Ε. 116/60/Α/Ι.) 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 


