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'Αριθμός 2 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως. 
Διά του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πινά

κι περιγραφόμενη Ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια σκοπόν δημοσίας 
ωφελείας, ήτοι τήν ιτροαγωγήν και άνάπτυξιν της Μεταλλευτικής 
Βιομηχανίας, και ή άπαλλοτρίωσις ταύτης επιβάλλεται δια. τους 
ακολούθους λόγους: 

(α) Δι' άποκάλυψιν και εκμετάλλευση/ του κοιτάσματος πυρί
του, 

(β) Δια τήν τοποθέτησιν των στείρων (μπάζων), 
(γ) Δια μεταλλευτικός εγκαταστάσεις, και 
(δ) Διά την κατασκευήν1 πλατειών και δρόμων. 

Πας όστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον επί της ώς εϊρηται 'ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπουμέ
νων άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται εντός είκοσι (20) ήμερων άπό 
της ημερομηνίας της Γνωστοποιήσεως ταύτης, όπως άποστείλη εις 
ήμας και εις τήν κατωτέρω διδόμένην διεύθυνσιν λεπτομερή στοιχεία 
περί του δικαιώματος ή συμφέροντος αύτοΰ, αποδείξεις τούτων,, ώς 
και πλήρως ήτιολογημένην εκθεσιν περί των λόγων τής ενστάσεως 
αύτου. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Άσγάτα της Έπαρ^ 

χίας Λεμεσού υπό τεμάχια και έν σχέσει προς τα τεμάχια ύπ' άρ. 
307/1 (όλον), 310 (όλον), 312 (όλον), 322 (όλον), 323 (όλον) και 
324 (όλον), του Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικου Σχεδίου 49/58. 

Ή εκτασις γης τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
τριάκοντα μιας σκαλών περίπου και καθορίζεται δι' ερυθρού χρώμα
τος έπι του Χωρομετρικου Σχεδίου τοΰ υπογεγραμμένου ύπό τής 
HELLENIC MINING COMPANY LIMITED (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ME
ΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΤΔ.), Λευκωσία. 

Άντίγραφον του ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λεμεσού, έν Λεμεσώ, καθώς και έν τοις Κεντρικοΐς Γραφείοις τής 
Εταιρείας, έν Λευκωσία (ΙΑ, Λεωφόρος Κυριάκου Μάτση). 

Λευκωσία τη 29η Δεκεμβρίου 1970. 
HELLENIC MINING COMPANY LIMITED 

(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ) 
(Ταχ. Κιβ. 1510 & 2280, Λευκωσία). 

'Αριθμός 3 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα παρατάσεως περιόδου διατάγματος έπιτάξεως 
δυνάμει του άρθρου 4 ( 3 ) . 

'Επειδή δια διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως ύπ' άρ. 14 έν τω Τρίτώ Παραρτήματι τής επισήμου εφημε
ρίδος τής Δημοκρατίας τής 12ης Ιανουαρίου 1968 (έν τοις εφεξής 


