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Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤ1ΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις Απαλλοτριώσεως. 
("Αρθρον 4) 

Δια του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια σκοπόν δημοσίας ωφε
λείας, ήτοι τήιν προμήθειαν ή/και διοχήρησίν, ή/και άνάπτυξιν προ -̂
μηθειών καΐ υπηρεσιών αϊτινες εΐναι άναγκαΐαι εις τήν ζωήν και 
προάγόυσι την εύημερκχν ή τη ν άναψυχήν του κοινού (μετασχηματι-
σμόν, προμήθειαν καΙ διανομήν ηλεκτρικού ρεύματος προς χρήσιν δι' 
οικιακούς,, εμπορικούς και βιομηχανικούς σκοπούς) και ή άπαλλο^ 
τρίωσίς αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους : 

Δι' άνέγερσιν ηλεκτρικού υποσταθμού ή/και έπέκτασίν του 
υπάρχοντος ηλεκτρικού ύποσταθμοΰ. 

Ή εκτασις γης της οποίας ή άπαλλοτρίωσις επιβάλλεται εκρίθη 
λόγω θέσεως και φύσεως ως ή μόνη κατάλληλος δια την άνέγερσιν 
και έγκατάστασιν υποσταθμού μετά τών εξαρτημάτων, αύτοΰ ή/καί 
έπέκτασίν υπάρχοντος ήλεκτρικοΰ υποσταθμού καΙ ηλεκτροφόρων 
γραμμών δια την μεταφοράς και προμήθεκχν ηλεκτρικού ρεύματος 
προς χρήσΐν δι' οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχοτνικούς σκοπούς. 

Πάς δστις Ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον επί της ως εΐρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται είς τήν, σκοπουμέ
νην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως εντός δύο εβδομάδων 
από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης 
άποστείλη είς έμέ λεπτομερή στοιχεία περί το δικαίωμα ή συμφέρον 
αύτοΰ, αποδείξεις τούτων, ως κα[ πλήρως ήτιολογημένην εκθεσιν 
περί τών λόγων της ενστάσεως αύτοΰ. 

Π Ι Ν Α Ξ 

1'. Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Κολόσσι ύπό τε
μάχιο ν και έν σχέσει προς το τεμάχιον ύπ' άρ. 214/2/2 (μέρος),, τοΰ 
Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου LVI11/6. 

• Ή εκτασις γης τής έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
5,850 τετραγωνικών ποδών περίπου. 

2. Σχέδια δι' έπιθεώρησυν ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου 
ευρίσκονται κατατεθειμένα είς τά Κεντρικά Γραφεία της Αρχής 
'Ηλεκτρισμού Κύπρου, οδός Φωτίου Σταύρου Πίττα άρ. 15, Λευκωσία. 

Έ ν Λευκωσία τη 29η Μαρτίου 1971. 

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, 
Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή. 

Ή διεύθυνσις τής "Απαλλοτριούσης 'Αρχής είναι : 
Όδός Φωτίου Σταύρου Πίττα άρ. 15, Λευκωσία. 


