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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 
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και άνάπτυξιν δημοσίων κτιρίων εντός της Δημοκρατίας και ή άπαλ
λοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια 
σκοπούς σχετιζομένους με την άνέγερσιν κρεοπωλείου και αποχωρη
τηρίων εντός του χωρίου Φλαμούδι της Επαρχίας 'Αμμοχώστου. 

Πας όστις ισχυρίζεται ότι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον επί της ως εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται ε'ις την σκοπουμένην 
άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως, εντός 30 ήμερων άπό της δη
μοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης εν τή έπισήμω έφημερίδι τής 
Δημοκρατίας, άποστείλη εις την Έπιτροπήν Δημοσίας Υγείας Φλα
μουδίου, μέσω του Έπαρχου 'Αμμοχώστου, λεπτομερή στοιχεία περί 
το δικαίωμα ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις τούτων, ώς και πλήρως 
ήτιολογημένην εκθεσιν περί των λόγων της ενστάσεως αύτου. 

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

χίας 'Αμμοχώστου ύπό τεμάχιον καΐ εν σχέσει προς το τεμάχιον ύ π \ 
αρ. 122 (μέρος), τοΰ Χωριτικου Σχεδίου του χωρίου Φλαμούδι. 

Ή έ'κτασις γης τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 450 
τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος 
επί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό του Έπαρχου 
'Αμμοχώστου ημερομηνίας 17ης Δεκεμβρίου 1971. 

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

Τή 23η Δεκεμβρίου 1971. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΦΛΑΜΟΥΔΙΟΥ, 

ΆπαλλοτριοΟσα 'Αρχή. 
(Υ. Ε. 1278/59/ Β β.) 

'Αριθμός 1022 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 

'Επειδή διά τής διοικητικής πράξεως υπ' αρ. 299, δημοσιευθείσης 
έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρα
τίας τής 7ης Μαΐου 1971, ή Έπιτροπήι Δημοσίας Υγείας Έγκώ
μης. 'ΑπαλλοτριοΟσα 'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησα/ 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 παν πρόσωπον Ίσχυριζόμενον ότι κέκτηται οιονδή
ποτε δικαίωμα ή συμφέρον έπί τής ακινήτου Ιδιοκτησίας και ένιστά
μενον εις τήν σκοπουμένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης όπως ύποβάλη τήν 
ένστασιν αύτου όμου μετά των αποδείξεων και λόγων προς υποστή
ριξα; αυτής εντός τής έν τή ρηθείση γνωστοποιήσει καθοριζομένης 
προθεσμίας· 

Καί επειδή, ή ΆπαλλοτριοΟσα 'Αρχή, άμα τή παρόδω τής έν τή προ
μνησθείση γνωστοποιήσει απαλλοτριώσεως καθοριζομένης προθεσμί
ας., κατόπιν εξετάσεως των ενστάσεων τών γενομένων κατά τής σκο
πούμενης απαλλοτριώσεως τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας, διεβίβασε ταύ


