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'Αριθμός 972 
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 τους ακο
λούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια την δημιουργίαν, συν-
τήρησίν και άνάπτυξιν δημοσίων οδών ή δι' οιονδήποτε των ρηθέν
των σκοπών, εντός της περιοχής του Συμβουλίου Βελτιώσεως Πέρα
Πεδίου και ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους 
λόγους ήτοι δια σκοπούς σχετιζομένους με τήν διάνοιξίν αγροτικής 
όδοΟ εντός του χωρίου ΠέραΠεδί Λεμεσού. 

Πας δστις Ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον επί τής ώς εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εις την σκοπουμέ
νην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως εντός δεκαπέντε (15) ήμε
ρων άπό τής δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν τή έπι
σήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, άποστείλη προς το Συμβούλιον 
Βελτιώσεως ΠέραΠεδίου, μέσω του Έπαρχου Λεμεσού, λεπτομερή 
στοιχεία περί το δικαίωμα ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις τούτων ώς 
καΐ πλήρως ήτιολογημένην έκθεσιν περί των λόγων τής ενστάσεως 
αύτοΟ. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική, ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω ΠέραΠεδί τής 'Επαρ

χίας Λεμεσού ύπό τεμάχια καΐ έν σχέσει προς τα τεμάχια ύπ' αρ. 
73 (μέρος), 72 (μέρος), 71 (μέρος), 70 (μέρος), 69 (μέρος), 65 (μέ
ρος), 66 (μέρος), 67 (μέρος), 63 (μέρος), 62 (μέρος), 77 (μέρος), 
του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XIVII. 27, τεμάχια ύπ' αρ. 
293/1 (μέρος), 294 (μέρος), 293/2 (μέρος), 286 (μέρος), 287 (μέ
ρος), 288 (μέρος), 289/2 (μέρος), 292 (μέρος), 272 (μέρος), 273 
(μέρος), 267 (μέρος), 269 (μέρος) και 268 (μέρος), του Κυβερνη
τικού Σχεδίου XLVII. 19. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
τεσσάρων σκαλών και δύο προσταθίων περίπου και δεικνύεται δι' 
ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου 
ύπό του Έπαρχου Λεμεσού Προέδρου του Συμβουλίου Βελτιώσεως 
ΠέραΠεδίου, ημερομηνίας 27ης Νοεμβρίου 1971. 

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

Έγένετο τή 1η Δεκεμβρίου 1971. 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΠΕΡΑ-ΠΕΔΙΟΥ, 

Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 
(Υ.Ε. 1278/59/D/5.) 

'Αριθμός 973 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) . 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 

'Επειδή διά τής διοικητικής πράξεως ύπ' αρ. 849, δημοσιευθείσης 
έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας 


