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της δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω έφη-
μερίδι της Δημοκροπτίας^ άποστείλη εις τον Ύπουργόν Συγκοινωνιών 
και 'Έργων, μέσω του Έπαρχου Λευκωσίας, λεπτομερή στοιχεία 
περί το δικαίωμα ή συμφέρον αύτοΰ, αποδείξεις τούτων, ως και πλή
ρως ήτιολογημένην έ'κθεσιν περί τών λόγων της ενστάσεως αύτοϋ. 

Π Ι Ν Α Ξ 

Ή ιδιωτική ακίνητος Ιδιοκτησία έν τω χωρίω Κυθραία της Επαρ
χίας Λευκωσίας ύπό τεμάχια καί έν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' άρ. 
32 (μέρος), 33 (μέρος), 31 (μέρος), του Συμπλέγματος «Α», ενορία 
Α γ ί α Μαρίνα, τεμάχια ύπ' αρ. 105 (μέρος), 104 (μέρος), 83 (μέ
ρος), 13 (μέρος), 2 (μέρος), τοΰ Συμπλέγματος «Α», ενορία "Αγιος 
Γεώργιος, τεμάχια υπ' άρ. 219 (μέρος), 218 (μέρος), 188 (μέρος), 
186 (μέρος), 185 (μέρος), 184 (μέρος), 183 (μέρος), 182 (μέρος), 
181 (μέρος), 193 (μέρος), 121 (μέρος), 207 (μέρος), 208 (μέρος), 
209 (μέρος), 140 (μέρος), 210 (μέρος), 180 (μέρος), 178 (μέρος), 
177 (μέρος), 176 (μέρος), 175 (μέρος), 174 (μέρος), 173 (μέρος), 
172 (μέρος), 171 (μέρος), 211 (μέρος), 161 (μέρος), 162 (μέρος), 
163 (μέρος), 214 (μέρος), 215 (μέρος), 216 (μέρος), 164 (μέρος), 
167 (μέρος), 169 (μέρος), 168 (μέρος), του Συμπλέγματος «Α», 
ενορία Χαρδακιώτισσα, τεμάχια ύπ' άρ. 16 (μέρος), 59 (μέρος), 58 
(μέρος), 17 (μέρος), 263 (μέρος), 264 (μέρος), 262 (μέρος), 261 
(μέρος),. 15 (μέρος), 257 (μέρος) καί 256 (μέρος), του Συμπλέγμα
τος «Α», ενορία Συρκανιά. 

Ή εκτασις γης της έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται έξ 91 
σκαλών καί 2,000 τετραγωνικών ποδών περίπου καί δεικνύεται δι' 
ερυθρού χρώματος επί τοΰ σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου 
ύπό του Διευθυντού τοΰ Τμήματος Δημοσίων "Εργων ημερομηνίας 
27ης 'Απριλίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διοπίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου 
Λευκωσίας/Κυρηνείας έν Λευκωσία. 

Τη 13η Μαΐου 1971. 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή. 
(Υ.Σ.Ε. 49/67/Α.) 

'Αριθμός 342 

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα 'Απαλλοτριώσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 6. 
Επειδή διά Γνωστοποιήσεως ύπ' άρ. 383, δημοσιευθείσης έν τω 

Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας της 
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22ας Μαΐου 1970, ή Κυπριακή Μεταλλευτική Ε τ α ι ρ ε ί α (εν τοΐς εφε
ξής καλούμενη ώς «ή Άπαλλοτρ ιουσα Αρχή»), , έγνωστοποΐησε ν δτι 
ή άπαλλοτρίωσις τής έν τη εν λ ό γ ω Γνωστοποιήσει περιγραφόμενης 
ακινήτου ιδιοκτησίας (έν τοις εφεξής καλούμενης ώς «ή ακίνητος 
Ιδιοκτησία») καθίσταται α ν α γ κ α ί α δια σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι δια τήν προαγωγή,ν και άνάπτυξιν τής Μεταλλευτικής Βιομηχα
νίας ή έκάτερον των ρηθέντων σκοπών, και έκάλει παν πρόσωπον 
εχαν οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον έπί τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας 
και ένιστάμενον κατά τής σκοπούμενης απαλλοτριώσεως αυτής δπως 
ύποβάλη τήν ενστασιν αύτοΰ μετά των ύποστηριζόντων ταύτην απο
δεικτικών στοιχείων και λ ό γ ω ν εντός τής έν ταύτη καθοριζομένης 
προθεσμίας' 

Και επειδή έχουν ληφθή ώρισμέναι ενστάσεις π α ρ ά ενδιαφερομέ

νων μερών κατά τής σκοπούμενης απαλλοτριώσεως ' 

Και επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον, λαβόν ύπ' όψιν ά π ά σ α ς 
τάς περιστάσεις, έξήτασε τ ά ς προμνησθείσας ενστάσεις και απέρριψε 
ταύτας ' 

Και επειδή ή Άπαλλοτρ ιουσα 'Αρχή, άφοΟ έλαβεν ύπ' όψιν άπά
σας τάς περιστάσεις, κρίνει σκόπιμον όπως ή ακίνητος ιδιοκτησία 
άπαλλοτριωθή δια τους σκοπούς τους εκτιθεμένους έν τη προμνη
σθείση Γνωστοποιήσει 'Απαλλοτριώσεως ' 

Και επειδή ή Άπαλλοτρ ιουσα Α ρ χ ή έχει λάβει τήν έ'γκρισιν του 
Υπουργικού Συμβουλίου διά τήν άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου Ιδιο
κτησίας : 

Νυν, διά ταύτα, ή Ά π α λ λ ο τ ρ ι ο υ σ α Α ρ χ ή , έν τή ενασκήσει των εξου
σιών δι' ών περιβέβληται δυνάμει του άρθρου 6 του .περί Α ν α γ κ α 
στικής Απαλλοτρ ιώσεως Νόμου 1962,.. διά του παρόντος διατάττει 
τήν άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας δυνάμει των προνοιών 
του ρηθέντος Νόμου. 

Σκουριώτισσα τή 12η Μαΐου 1971. 

Διά τήν ΚΥΠΡΙΑΚΗΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΝ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Ν , 
Ι. Ε. ΚΟΝΝΕΡ, 

Τοπικός Γραμματεύς, 
(Άπαλλοτριουσα Αρχή ) . 

Αριθμός 343 

Ο ΠΕΡΙ Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η ! ΑΠΑΑΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 

Επε ιδή διά τής διοικητικής πράξεως υπ' αρ. 206 δημοσιευθείσης 
έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας 
τής 26ης Μαρτίου 1971, ή Κυπριακή Δηιαοκρατία, Άπαλλοτριουσα 
Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφήν και 
λεπτομέρειας τής ακινήτου ιδιοκτησίας (έν τοις εφεξής αναφερομένης 


