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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 
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αναφερομένου ως «το διάταγμα ύπ' αρ. 14») ή ακίνητος ιδιοκτησία 
ή περιγραφόμενη έν τω Πίνακι του διατάγματος ύπ' άρ. 14 (έν τοις 
εφεξής αναφερομένη ως «ή ακίνητος 'ιδιοκτησία ύπ' άρ. 1») έχει έπι
ταχθη δια.τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν 
τω διατάγματι υπ' άρ. 14 διά περίοδον ενός έτους άπό της ημερομη
νίας της δημοσιεύσεως του διατάγματος ύπ' άρ. 14' 

Και επειδή διά διαταγμάτων δημοσιευθέντων ώς διοικητικών πρά
ξεων ύπ' άρ. 870 και 9 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου έφηι
μερίδος της Δημοκρατίας της 13ης Δεκεμβρίου 1968 και 2ας ' Ιανου
αρίου 1970,, αντιστοίχως, ή έν λόγω περίοδος έπιτάξεως παρετάθη 
μέχρι της 11ης ' Ιανουαρίου 1971" 

Καί επειδή διά διατάγματος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πρά
ξεως ύπ' άρ. 687 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος 
τής Δημοκρατίας της 29ης Αύγουστου 1969 (έν τοις εφεξής αναφερο
μένου ώς «το διάταγμα ύπ' άρ. 687»), ό Υπουργός Συγκο'ΐνωνιών 
και "Εργων άνεκάλεσε το διάταγμα ύπ' άρ. 14 καθ' ην έκτασιν τούτο 
άφεώρα τήν έν τω Πίνακι του διατάγματος ύπ' άρ. 687 περιγραφο
μένην άκίνητον Ίδιοκτησίαν (έν τοΤς εφεξής άναφερομένην ώς «ή ακί
νητος 'ιδιοκτησία ύπ' άρ. 2»)' 

Καί επειδή ή ακίνητος ιδιοκτησία ύπ' άρ. 1, εξαιρέσει τής ακινήτου 
ιδιοκτησίας ύπ' άρ. 2, ει ναι εισέτι αναγκαία διά τους προειρη μένους 
σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών καί "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
τής επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτά
ξεως ' Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησίς των οποίων ανετέθη ύπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου ε'ις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει 
τήν περίοδον έπιτάξεως τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας ύπ' άρ. 1, μή συμ
περιλαμβανομένης τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας ύπ' άρ. 2, διά περαιτέρω 
περίοδον έπιτάξεως, ήτοι μέχρι τής 11ης ' Ιανουαρίου 1972. 

'Εγένετο τή 4η ' Ιανουαρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 21/61/A/IV/2.) 

.'Αριθμός 4 
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΑΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 59 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 22 ΤΟΥ 1961 ΚΑΙ 17 ΤΟΥ 1964) 

Γνωστοιτοίησις δυνάμει τοΰ άρθρου 3 ( 1 ) . 

Ό "Επαρχος Λεμεσού, ένασκών τάς δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) τοΰ 
άρθρου 3 τοΰ περί Προστασίας τής Παραλίας Νόμου χορηγουμένας 
αύτω εξουσίας απαγορεύει απολύτως— 

(1) έκτος κατόπιν γραπτής άδειας αυτού καί ύφ' ους δρους ηθελεν 
επιβάλει— 

(α) τήν έκσκαφήν, έξαγωγήν, φόρτωσιν ή συσσώρευσιν λίθων, 
κροκάλων (βότσαλων), χαλίκων, άμμου ή ετέρας ϋλης εντός 
των έν τω Πίνακι τής παρούσης Γνωστοποιήσεως καθοριζο
μένων τμημάτων τής παραλίας ή τήν εξ αυτών μετακίνησιν 
των άνω ή τήν άπόπειραν διενεργείας οιασδήποτε των εϊρη
μένων πράξεων 

(β) τήν τοποθέτησιν ή ρίψιν χαλίκων, σκυβάλων, σαρωμάτων, απο
κομμάτων, υπολειμμάτων, περιττωμάτων ή οιωνδήποτε άλλων 
σκυβάλων, ελαίων, μηχανελαίων ή οιουδήποτε άλλου είδους 
ύγροΰ, λιπαντικοΰ ελαίου, στέρεου ή ύγροΰ απορρίμματος— 

( i) εφ' οιουδήποτε μέρους τής παραλίας τής καθοριζομένης 
έν τφ Πίνακι τής παρούσης Γνωστοποιήσεως· 


