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Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟ Ζ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 4. 

Διά τοΰ παρόντος γνωστοποιείται δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφομένηι ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία δια σκοπόν δημοσίας ωφε
λείας, ήτοι την προμήθειαν ή/και διατήρησιν ή/καί άνάπτυξιν προμη
θειών καί υπηρεσιών αΐτινες είναι άναγκαΐαι είς την ζωήν και προά
γουσι την εύημερίαν η την άναψυχήν του κοινού (μετασχη ματισμόν, 
προμήθειαν καί διανομήν ηλεκτρικού ρεύματος προς χρησιν δι' οικια
κούς, εμπορικούς καί βιομηχανικούς σκοπούς) καί ή άπαλλστρίωσις 
αυτής επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους : 

Δι' άνέγερσιν ηλεκτρικού υποσταθμού ή/καί έπέκτασιν του υπάρ
χοντος ηλεκτρικού υποσταθμού. 

Ή έκτασις γης της όποιας ή άπαλλοτρίωσις επιβάλλεται εκρίθη, 
λόγω θέσεως καί φύσεως ως ή μόνη κατάλληλος διά την άνέγερσιν 
καί έγκατάστασιν υποσταθμού μετά τών εξαρτημάτων αυτού ή/καί 
έπέκτασιν υπάρχοντος ηλεκτρικού υποσταθμού καί ηλεκτροφόρων 
γραμμών διά την μεταφοράν καί προμήθειαν ηλεκτρικού ρευμοατος 
προς χρησιν δι' οικιακούς, εμπορικούς καί βιομηχανικούς σκοπούς. 

Πάς όστις Ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δκαίωμα ή συμφέ
ρον επί της ώς εϊρηται ιδιοκτησίας καί ένίσταται είς τήν σκοπουμένην 
άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται όπως εντός δύο εβδομάδων άπό 
της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης άπα. 
στείλη είς έμέ λεπτομερή στοιχεία περί το δικαίωμα ή συμφέρον 
αυτού, αποδείξεις τούτων,, ώς καί πλήρως ήτιολογημένην εκθεσιν 
περί τών λόγων τής ενστάσεως αυτού. 

Π Ι Ν Α Ξ 
1. Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τη περιοχή Λειβάδια είς Παλ

λουριώτισσαν ύπό τεμάχιον καί έν σχέσει προς το τεμάχιον ύπ' άρ. 
620 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικοο Σχεδίου XX1.47.Ε.1 
Συμπλέγματος «Ε». 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
320 τετραγωνικών ποδών περίπου, μετά δικαιώματος κοινής διαβά
σεως 63 ποδών μήκους καί 10 ποδών πλάτους, καί μετά δικαιώματος 
τοποθετήσεως ΜΑλωδίων κάτωθι της έν λόγω διαβάσεως. 

2. Σχέδια δι' έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου 
ευρίσκονται κατατεθειμένα είς τά Κεντρικά Γραφεία τής 'Αρχής 
'Ηλεκτρισμού Κύπρου, Όδός Φωτίου Σταύρου Πίττα άρ. 15, Λευκω
σία. 

Έν Λευκωσία τη 13η 'Απριλίου 1971. 
ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, 

Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή. 
Ή διεύθυνσίς τής Άπαλλοτριούση,ς 'Αρχής είναι : 

Όδός Φωτίου Σταύρου Πίττα άρ. 15, Λευκωσία. 


