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'Αριθμός 878 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤ1ΚΗΣ. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ 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 και άνάπτυ
ξιν οδών εντός της Δημοκρατίας, και ή άπαλλοτρίωσις αυτής επι
βάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια σκοπούς σχετιζομέ
νους μέ· την διάνοιξιν παρόδου εκ της κεντρικής όδου Σαϊττα Πλα-
τρών προς το χωρίον Πλάτρες. 

Πας δστις 'ισχυρίζεται δτι κέκτηται δικαίωμα ή συμφέρον έπί της 
ως εΐρηται 'ιδιοκτησίας και ένίσταται εις την σκοπουμένην απαλλο
τρίωσα/ ταύτης, καλείται δπως εντός δεκαπέντε (15) ήμερων από 
της δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω έφημε
ρίδι της Δημοκρατίας άποστείλη προς το Συμβούλιον Βελτιώσεως 
Πάνω Πλατρών;. μέσω του Έπαρχου Λεμεσού, λεπτομερή στοιχεία 
περί το δικαίωμα ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις τούτων ώς και πλή
ρως ή,τιολογημένην εκθεσιν περί τών λόγων της ενστάσεως αύτου. 

ΓΓΙ Ν Α Ξ 

Ή" ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία έν τω χωρίω Πάνω Πλάτρες τής 
'Επαρχίας Λεμεσού ύπό; τεμάχια καί έν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' 
αρ. 9/2 (μέρος), 8 (μέρος), 9/1 (μέρος), του Κυβερνητικού Χωρομε
τρικου Σχεδίου XLVII.12, τεμάχια ύπ' άρ. 555 (μέρος), 552 (δλον), 
550/1 (μέρος), 550/2 (μέρος), του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχε
δίου XLVII/11, τεμάχια ύπ' άρ. 535 (μέρος), 536 (δλον), 537 (μέ
ρος), 534 (μέρος), 526 (μέρος), 525 (μέρος)., 527 (μέρος), 524 (μέ
ρος), 52,1 (μέρος),. 528/2 (μέρος), 520 καί 519 (μέρος). 516 (μέρος), 
517 (μέρος), 515 (μέρος), 514 (μέρος), 513 (δλον), 512 (δλον), 508/2 
(μέρος), 509/4 (μέρος), 509/3 (μέρος), 510 (μέρος), 121 (μέρος) 
καί 124/1 (δλον), του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XLVII. 
ΙΙ.Ε.Ι.Ε. 

Ή έ'κτασις γης της έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
16 σκαλών καί 1800 τετραγωνικών ποδών περίπου καί δεικνύεται 
δι' ερυθρού χρώματος έπί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμέ
νου ύπό του Έπαρχου Λεμεσού, Προέδρου του* Συμβουλίου Βελτιώ
σεως Πάνω Πλατρών, ημερομηνίας 20ής 'Οκτωβρίου 1971. 

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

Έγένετο τή: 27η 'Οκτωβρίου 1971. 
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Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 
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