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779/2 · (όλον) και 757/1. (μέρος), του Κυβερνητικού Χωρομετρικου 
Σχεδίου XLY.IH.13. 

Ή έ'κτασις γης της εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εξ 700 
τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος 
έπι του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό του Έπαρχου 
Λεμεσού ημερομηνίας 28ης Δεκεμβρίου 1970. 

Άντίγραφον του ε'ιρη,μένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
υπό'παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λεμεσού. 

Η ΧΩΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΚΟΠΕΤΡΑΣ, 

Άπαλλοτριοϋσα Αρχή. 
(Υ.Ε. 1278/59/Δ/4.) 

'Αριθμός 15 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα 'Απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 
Επειδή δια Γνωστοποιήσεως 'Απαλλοτριώσεως υπ' αρ. 880, δημο

σιευθείσης έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της 
Δημοκρατίας της 30ής 'Οκτωβρίου 1970, ή CYPRUS SULPHUR AND 
COPPER COMPANY LIMITED (ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ) (έν τοις εφεξής καλούμενη ώς «ή Άπαλ
λοτριοϋσα *Αρχή»), έδημοσίευσεν δτι ή άπαλλοτρίωσις της έν τη έν 
λόγω Γνωστοποιήσει περιγραφόμενης ακινήτου ιδιοκτησίας (έν τοις 
εφεξής καλούμενη ώς «ή ακίνητος Ιδιοκτησία») καθίσταται αναγκαία 
δια τους έν αυτή αναφερομένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας' ή/καί 
δι' οιονδήποτε τών ρηθέντων σκοπών, και έκάλει πά ν πρόσωπον έχον 
οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον έπι της ακινήτου 'ιδιοκτησίας και 
ένιστάμενον κατά της σκοπούμενης απαλλοτριώσεως αυτής, δπως 
ύποβάλη τήν ενστασιν αύτοΟ μετά τών ύποστηριζόντων ταύτη ν απο
δεικτικών στοιχείων και λόγων εντός της έν τή Γνωστοποιήσει ταύτη 
καθοριζομένης προθεσμίας* 

Και επειδή ουδεμία ενστασις έχει ύποβληθή κατά τής σκοπούμε
νης απαλλοτριώσεως τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας, και ή έν τή προμνη* 
σθείση Γνωστοποιήσει καθοριζομένη προθεσμία έχει παρέλθει' 

Κα! επειδή ή Άπαλλοτριοϋσα 'Αρχή,, λαβοΰσα ύπ* όψιν άπάσας 
έν γένει τάς περιστάσεις, κρίνει σκόπιμον δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία 
άπαλλοτριωθή διά τους σκοπούς τους εκτιθεμένους έν τή προμνη
σθείση Γνωστοποιήσει Απαλλοτριώσεως" 

•Και επειδή ή Άπαλλοτριοϋσα Αρχή έχει λάβει τήν εγκρισιν του 
Υπουργικού Συμβουλίου διά τήν άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου ιδιο
κτησίας : 

Νυν, διά ταύτα, ή Άπαλλοτριοϋσα Αρχή, έν τή ενασκήσει τών 
εξουσιών δι' ών περιβέβληται δυνάμει του άρθρου 6 τού περί Αναγ
καστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου 1962, διά του παρόντος διατάττει 
τήν άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών 
τοΰ ρηθέντος Νόμου. 

Μεταλλεΐον Λίμνης τή 5η 'Ιανουαρίου 1971. 
eH Άπαλλοτριοϋσα Αρχή, 

CYPRUS SULPHUR AND COPPER COMPANY LIMITED 
(ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ) 


