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Κλά-
σις 

"Αρ. 
Λεπτομέρειαι εξαιρέσεως ' Ε κτασις καΐδροι απαλλαγή ς 

73 

74 

Κινηματογραφικοί προβολείς και 
κεντρικά! εγκαταστάσεις κλιματισμού 
(περιλαμβανομένων .τών μονοτικών 
υλικών αλλ' εξαιρουμένων τών σω
λήνων εκ χάλυβος ή σιδήρου) προς 
χρήσιν εις αίθουσας κινηματογρά
φων ή θεάτρων. 

"Απαντα τα εϊδη (εξαιρουμένων 
τών επίπλων) ούχι αναλώσιμου φύ
σεως, εισαγόμενα ύπό Συμβουλίου 
'Αποχετεύσεως δι' ιδίαν αυτού χρή
σιν. 

'Ατελώς, έφ° όσον εισάγονται ύπό 
ή δια λογαριασμόν ιδιοκτήτου κινη
ματογράφου ή θεάτρου και ύφ' ους 
δρους ό Διευθυντής ήθελεν επιβάλει 
προς διασφάλισιν τών δημοσίων προ
σόδων. 

'Ατελώς, εφ' όσον εισάγονται ύπό 
ή διά λογαριασμόν Συμβουλίου 'Απο
χετεύσεως και ΰφ' ους δρους ό 
Διευθυντής ήθελεν επιβάλει προς 
διασφάλισιν τών δη μοσίων προσόδων. 

Εξεδόθη τη 23η Δεκεμβρίου 1971. 

'Αριθμός 1019 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως. 

Διά τοΟ παρόντος γνωστοποιείται δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος Ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τους ακο
λούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι διά σχολικούς σκοπούς 
και ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται διά τους ακολούθους λό
γους, ήτοι διά τήν έπέκτασιν του κτιρίου και της αυλής του Παγκυ
πρίου Γυμνασίου. 

Πας δστις Ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον επί της ώς εϊρηται 'ιδιοκτησίας και ένίσταται ε'ις τήν σκοπου
μένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ήμερων από 
τής δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης έν τή έπισήμω έφη
μερίδι τής Δημοκρατίας, άποστείλη εις τον Ύπουργόν Παιδείας, 
μέσω του Έπαρχου Λευκωσίας, λεπτομερή στοιχεία περί το δικαί
ωμα ή συμφέρον αύτοΰ, αποδείξεις τούτων, ώς και πλήρως ήτιολο
γημένην εκθεσιν περί τών λόγων τής ενστάσεως αύτοΰ. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τή ενορία 'Αγίου 'Ιωάννου τής 

πόλεως Λευκωσίας ύπό τεμάχια καί έν σχέσει προς τά τεμάχια υπ' 
αρ. 279 (δλον), 72 (δλον), 73 (δλον), 74 (δλον), 75 (δλον), 76 
(δλον), 77 (δλον), 54 (δλον), 53 (δλον), 52 (δλον), 49 (δλον), 47 
(δλον), 46 (δλον), 45 (δλον), 44 (δλον), 55 (δλον), 56 (δλον), 57 
(δλον), 58 (δλον) καί 59 (δλον), του1 Συμπλέγμοττος «Α». 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
δύο σκαλών καί 3,101 τετραγωνικών ποδών περίπου καί δεικνύεται 
δι1 ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμέ
νου ύπό του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Παιδείας ημερο
μηνίας 7ης Δεκεμβρίου 1971. 
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Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τω Γραφείω του. Έπαρχου 
Λευκωσίας. . ' 

Τη 9η Δεκεμβρίου 1971. 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 

'Αριθμός 1020 
Ο ΠΕΡΙ Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ω Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως. 

Δια τοΰ παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τους ακο
λούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια σχολικούς σκοπούς 
και ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τόν άκόλουθον λόγον, 
ήτοι δια την άνέγερσιν νέου Δημοτικού Σχολείου εις Στρόβολον. 

Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον επί της ώς εΐρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εις την σκοπουμένην 
άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ήμερων από της δη
μοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης έν τή έπισήμω έφημερίδι της 
Δημοκρατίας, άποστείλη εις τόν Ύπουργόν Παιδείας, μέσω τοΰ 
Έπαρχου Λευκωσίας, λεπτομερή στοιχεία περί το δικαίωμα ή συμ
φέρον αύτοΰ, αποδείξεις τούτων, ώς και πλήρως ήτιολογημένην εκ
θεσιν περί των λόγων της ενστάσεως αύτοΰ. 

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

Επαρχίας Λευκωσίας ύπό τεμάχιον και έν σχέσει προς το τεμάχιον 
ύπ' άρ. 195 (δλον), του Συμπλέγματος «J». 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
δώδεκα σκαλών, ενός προσταθίου και 1,700 τετραγωνικών ποδών 
περίπου και δεικνύεται δι ' ερυθρού χρώματος επί τοΰ σχετικού σχε
δίου του υπογεγραμμένου ύπό του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου 
Παιδείας ημερομηνίας 7ης Δεκεμβρίου 1971. 

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

Τή 9η Δεκεμβρίου 1971. 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Άπαλλοτριουσα Αρχή. 

Αριθμός 1021 
Ο ΠΕΡΙ Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ω Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις απαλλοτριώσεως. 

Δια τοΰ παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι. 
περιγραφόμενη ακίνητος 'ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τόν άκόλου
θον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι διά τήν δήμιουργίαν, συντήρησιν 


