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'Αριθμός 879 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως. 
Διά του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πινάκι 

περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τους ακο
λούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι διά την προμήθειαν, συν
τήρηση και άνάπτυξιν των προμηθειών αΐτινες εΐναι άναγκαΐαι εις 
τήν.ζωήν ή προάγουσι την εύημερίαν του κοινού, την συντήρησιν καί 
διανομήν ύδατος καί την καλυτέραν χρησιμοποίησιν καί άνάπτυξιν 
Ιδιοκτησίας διά δημοσίαν ώφέλειαν ή οιονδήποτε τών είρημένων σκο
πών καί ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται διά τους ακολούθους 
λόγους, ήτοι διά τήν κατασκευήν εμπλουτιστικού φράγματος διά τό 
Άρδευτικόν Τμήμα 'Αγίου Επικτήτου. 

Πας όστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον έπί της ως εϊρηται ιδιοκτησίας καί ένίσταται ε'ις τήν σκοπουμέ-
νην άπσλλοτρίωσίν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ήμερων άπό της 
δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης εν τη έπισήμω έφημερίδι 
τής Δημοκρατίας, άποστείλη εις τήν Έπιτροπήν του 'Αρδευτικού 
Τμήματος 'Αγίου 'Επικτήτου, μέσω του 'Αναπληρωτού Έπαρχου Κυ
ρήνειας, λεπτομερή στοιχεία περί τό δικαίωμα ή συμφέρον αύτοΰ, 
αποδείξεις τούτων, ως καί πλήρως ήτιολογημένην εκθεσιν περί τών 
λόγων τής ενστάσεως αύτοΰ. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω "Αγιος Επίκτητος 

τής 'Επαρχίας Κυρήνειας ύπό τεμάχια καί έν σχέσει προς τά τεμάχια 
υπ' αρ.'TOO (μέρος), 123 (μέρος), 122 (μέρος), 177/2 (μέρος), 180/2 
(μέρος), 180/1/1 (μέρος) καί 177/3 (μέρος), του Κυβερνητικού Χω
ρομετρικου Σχεδίου XI1/32.W.2. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
τεσσάρων στρεμμάτων καί 2,500 τετραγωνικών ποδών περίπου καί 
δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του υπο
γεγραμμένου ύπό του 'Αναπληρωτού Έπαρχου Κυρήνειας ημερομη
νίας 19ης 'Οκτωβρίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω τοϋ* Έπαρχου 
Κυρήνειας. 

Έγένετο τη 25η 'Οκτωβρίου 1971. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ, 
Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 

(Υ.Ε. 50/68.) 

'Αριθμός 880 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις απαλλοτριώσεως. 
Διά του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πι
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λουθον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια την άνέγερσίν δημοσίων 
κτιρίων και ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται διά τους ακολού
θους λόγους, ήτοι διά σκοπούς σχετιζομένους με την άνέγερσίν 
Γραφείου τοΰ Συμβουλίου και Κοινοτικής Βιβλιοθήκης εντός της 
Περιοχής Βελτιώσεως Τρικώμου τής Επαρχίας 'Αμμοχώστου. 

Πάς όστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον έπί τής ώς εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταταί εις την σκοπουμένην 
άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως εντός 60 ημερών άπό τής 
δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω εφημέριοι 
τής Δημοκρατίας, άποστείλη εις το Συμβούλιον Βελτιώσεως Τρικώ
μου μέσω του Έπαρχου 'Αμμοχώστου, λεπτομερή στοιχεία περί τό 
δικαίωμα, ή συμφέρον αύτοΟ, 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 Τρίκωμον τής 'Επαρ

χίας 'Αμμοχώστου υπό τεμάχιον και έν σχέσει προς τό τεμάχιον 
ύπ' άρ. 233 (μέρος) του Χωριτικου Σχεδίου του χωρίου Τρικώμου. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται εξ 
ενός προσταθίου και 1,950 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύε
ται δι' ερυθρού χρώμοπος έπί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμ
μένου υπό του Έπαρχου 'Αμμοχώστου ημερομηνίας 19ης Μαΐου 1971. 

Άντίγραφον τοΟ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό ποα/τός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
'Αμμοχώστου. 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΡΙΚΩΜΟΥ, 
Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 

(Υ.Ε, 1278/59/Β/3.) 

'Αριθμός 881 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 

Επειδή διά τής διοικητικής πράξεως ύπ' άρ. 232 δημοσιευθείσης 
έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρα
τίας τής 9ης 'Απριλίου 1971, τό Συμβούλιον Βελτιώσεως Παραλι
μνίου, Άπαλλοτριουσα 'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίηση απαλλοτριώ
σεως και περιγραφήν και λεπτομέρειας τής ακινήτου ιδιοκτησίας (έν 
τοις εφεξής αναφερομένης ώς «ή ακίνητος ιδιοκτησία») ήτις είναι 
αναγκαία διά τους έν αυτή καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφε
λείας και έκάλει πάν πρόσωπον Ίσχυριζόμενον δτι κέκτηται οιονδή
ποτε δικαίωμα ή συμφέρον έπί τής ακινήτου ιδιοκτησίας και ένιστά
μενον είς τήν σκοπουμένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης δπως ύποβάλη τήν 
Ινστασιν αύτου όμου μετά τών αποδείξεων και λόγων προς υποστή
ριξα/ αυτής εντός τής έν τή ρηθείση γνωστοποιήσει καθοριζομένης 
προθεσμίας' 

ΚαΙ επειδή ή Άπαλλοτριουσα 'Αρχή, άμα τή παρόδω τής έν τή 
προμνησθείση γνωστοποιήσει απαλλοτριώσεως καθοριζομένης προ
θεσμίας κατόπιν εξετάσεως τών ενστάσεων τών γενομένων κατά τής 
σκοπούμενης απαλλοτριώσεως τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας, διεβίβασε 
ταύτας είς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον όμου μετά τών παρατηρή
σεων και υποδείξεων της έπ' αυτών 


