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'Αριθμός 935 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤ1ΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως. 

• Δια του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή εν τω παρατιθεμενω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία δια τόν άκόλου-
0CiV 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 διά την βελτίωσιν, εύθυγράμμισιν και ασφαλτόστρωση/ 
της όδοΰ ΚαλοΟ Χωρίου—Γουρρ ίου—Φάρμακα (Τμήμα 11 Καλόν 
Χωρίον—Γούρρι). 

Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον επί τής ως εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπουμένην 
άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ήμερων από τής δη
μοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν τή έπισήμω εφημέριοι τής 
Δημοκρατίας, άποστείλτ] εις τόν Ύπουρόν Συγκοινωνιών και "Ερ
γων, μέσω του Έπαρχου Λευκωσίας λεπτομερή στοιχεία περί το 
δικαίωμα ή συμφέρον αυτού, αποδείξεις τούτων, ως και πλήρως ήτιο-
λογημένην εκθεσιν περί τών λόγων τής ενστάσεως αύτοΰ. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τοις χωρίοις Καλόν 

Χωρίον και Γούρρι τής 'Επαρχίας Λευκωσίας ύπό τεμάχια και έν 
σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' αριθμούς 231 (μέρος), 297 (μέρος), 
296 (μέρος), 295 (μέρος), 294 (μέρος), 242 (μέρος), 255 (μέρος), 
287 (μέρος), 256 (μέρος), 286 (μέρος), 257 (μέρος), 285 (μέρος), 
258 (μέρος), 284 (μέρος), 263 (μέρος), 264 (μέρος). 272/1 (μέρος), 
271 (μέρος), 272/3/1 (μέρος)., 272/3/2 (μέρος), τοΟ Κυβερνητικού 
Χωρομετρικου Σχεδίου XXXVI11/15, τεμάχια υπ' άρ. 9 (μέρος), 10 
(μέρος), 11 (μέρος), 18 (μέρος), 32 (μέρος), 31 (μέρος), 36/1 (μέ
ρος), 39 (μέρος), 36/5 (μέρος), 27 (μέρος), 40 (μέρος),, 41 (μέρος), 
τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XXXVI11.23, τεμάχιαν ύπ' 
άρ. 485 (μέρος), του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XXXVIII. 
22, τεμάχια ύπ' άρ. 42 (μέρος), 46 (μέρος), 45 (μέρος), 80 (μέρος), 
125.1 (μέρος), 78 (μέρος), 84 (μέρος), 82 (μέρος), 84/3 (μέρος), 
83 (μέρος), 123 (μέρος), 124 (μέρος). 125 (μέρος), 126 (μέρος), 
του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XXXVI11.23, τεμάχια ύπ' 
άρ. 299/7 (μέρος). 279 (μέρος), 278 (μέρος), 276 (μέρος), 277 (μέ
ρος), 269 (μέρος), 270 (μέρος), 268/1 (μέρος), 271 (μέρος), 272 (μέ
ρος), 273 (μέρος), 255/1 (μέρος), 243/3 (μέρος), 243/2 (μέρος), 
254 (μέρος), 253/3 (μέρος), 253/2 (μέρος), 253/1 (μέρος), 248 (μέ
ρος) 247 (μέρος), 246 (μέρος), 236 (μέρος), 237 (μέρος), 231 (μέ
ρος), του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XXXVI11.22, τεμά
χια ύπ' άρ. 307 (μέρος), 311 (μέρος). 308 (μέρος), 309 (μέρος), 310 
(μέρος), 304 (μέρος), 305 (μέρος), 303 (μέρος), 301 (μέρος), 292 
(μέρος), 300 (μέρος), 295/1 (μέρος), 294 (μέρος), 293 (μέρος), 
345 (μέρος), 272/2 (μέρος). 346 (μέρος), 272/1 (μέρος), 347 (μέ
ρος), 271 (μέρος), 348 (μέρος), 546/1 (μέρος),, 349 (μέρος), 545 
(δλον), 544/2 (μέρος). 544/1 (μέρος), 546/2 (μέρος), 543 (μέρος), 
541/1 (μέρος), 542 (δλον), 541/2 (μέρος), 525 (μέρος) 524 (μέρος), 
523 (μέρος), 357 (μέρος) 522 (μέρος), 358 (μέρος), 359 (μέρος), 
363 (μέρος), 514 (μέρος), 513 (μέρος), 512 (μέρος);. 511 (μέρος), 
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515 (μέρος), 510 (μέρος),. 517 (μέρος), 509 (μέρος), 611 (μέρος), 
508 (μέρος), 612 (μέρος), 505 (μέρος), 613 (μέρος). 504 (μέρος), 
614 (μέρος), 502 (μέρος), 503 (μέρος), 501 (μέρος), 683 (μέρος), 
499 (μέρος), 500 (μέρος), 494/2 (μέρος), 494/1 (μέρος), 495/2 (μέ
ρος), 495/1 (μέρος) 493 (μέρος), 489 (μέρος) και 490 (μέρος), του 
Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου XXXVI11.30. 

Ή έ'κτσσις γης της έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έξ 
είκοσι επτά σκαλών, δύο προσταθίων και 1,200 τετραγωνικών ποδών 
περίπου και δεικνύεται δι' έρυθροΰ χρώματος επί του σχετικού σχε
δίου του υπογεγραμμένου ύπό του Διευθυντού Τμήματος Δημοσίων 
"Εργων ημερομηνίας 24ης 'Ιουνίου 1971. 

Άντίγραφον του ε'ιρημενού σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό ποα/τός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας έν Λευκωσία. 

Tfj 8η Νοεμβρίου 1971. 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 
(Υ.Σ.Ε. 47/68/Α/ΙΙ.) 

'Αριθμός 936 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ 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 την κατασκευήν οδών καΐ τήν 
δημιουργίαν οικοπέδων έν τή Δημοκρατία και ή άπαλλοτρίωσις αυ
τής επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια τήν δημιουρ
γίαν οικοπέδων και τήν διάθεσιν αυτών δια τήν μετακίνησιν τών κα
τοίκων το0 χωρίου Παλιάμπελα εις καταλληλοτέραν περιοχήν. 

Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον επί τής ώς εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπουμέ
νην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ήμερων από τής 
δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως έν τή έπισήμω έφημερίδι της 
Δημοκρατίας, άποστείλη εις τόν Ύπουργόν 'Εσωτερικών, μέσω του 
Έπαρχου Πάφου, λεπτομερή στοιχεία περί το δικαίωμα ή συμφέρον 
αύτοΰ αποδείξεις τούτων ώς καΐ πλήρως ήτιολογημένην εκθεσίν περί 
τών λόγων τής ενστάσεως αύτοΟ. 

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

Πάφου ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τα τεμάχια ύπ' αρ. 34 (μέ
ρος), 36 (δλον), 37 (δλον) 38 (δλον), 39 (δλον), 40 (δλον), 41 
(δλον), 42 (δλον), 43 (δλον) 44 (δλον), 45 (δλον), του Κυβερνητικού 
ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου XVI 1.48, τεμάχια ύπ' άρ. 1 (δλον). 2 (^λον), 
3 (δλον), 4 (δλον), 5 (δλον) , 6 (δλον), 7 (δλον), 8 (δλον), 9 (δλον), 
10 (δλον), 11 (δλον), 12 (δλον), 13 (δλον), του Κυβερνητικού Χωρο
μετρικοΟ Σχεδίου XVI 1.47. 


