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'Αριθμός 424 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡ1ΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως 
Δια του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή εν τω παρατιθεμένω 

Πίνακι περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τους 
ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια την δημοσίαν 
ύγείαν, δια την διατήρησιν και άνάπτυξιν των προμηθειών αΐτινες 
εΐναι άναγκαΐαι εις τήν ζωήν ή προάγουσι την εύημερίαν τοΰ κοι
νού, δια τήν προαγωγήν ή άνάπτυξιν της γεωργίας και τήν καλυ
τέραν δια τήν δημοσίαν ώφέλειαν χρησιμοποίησα/ και άνάπτυξιν της 
ιδιοκτησίας ή οιονδήποτε τών είρημένων σκοπών και ή άπαλλο
τρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια 
τήν δημιουργίαν Κτηνοτροφικής περιοχής προς τον σκοπόν μετα
κινήσεως καταλυμάτων ζώων έκ τής περιοχής τοΰ: χωρίου Άθηαίνου.. 

Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα η συμ
φέρον έπί τής ως εϊρηται Ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπου-
μένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως εντός 15 ήμερων άπό 
τής δημοσιεύσεως τής παρούσης γνωστοποιήσεως εν τή έπισήμω έφη-
μερίδι τής Δημοκρατίας άποστείλη εις τόν Ύπουργόν Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων, μέσω του Έπαρχου Λάρνακος, λεπτομερή στοιχεία 
περί τό δικαίωμα ή συμφέρον αύτοΰ, αποδείξεις τούτων και πλήρως 
ήτιολογημένην εκθεσιν περί τών λόγων τής ενστάσεως αύτοΰ. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Άθηαίνου τής Επαρ

χίας Λάρνακος υπό τεμάχια και έν σχέσει προς τα τεμάχια ύπ' 
αριθμούς 42 (δλον), 55 (δλον), 56 (δλον), 57/2 (δλον), 57/1 (δλον), 
58 (δλον), 57/3 (δλον), 57/4 (δλον), 89 (δλον), 88/3 (δλον),. 84 
(δλον), 88/2 (δλον), 88/1 (δλον), 87 (δλον), 86 (δλον), 85 (δλον), 
83 (δλον), 88/4 (δλον), 90 (δλον), 92 (δλον), 88/5 (δλον), 82 
(δλον), 80 (δλον), 362 (δλον), 333 (δλον), 334 (δλον), 331 (δλον), 
330 (δλον) και 329 (δλον) του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχε
δίου XXX 1.46. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εξ 
89 σκαλών, ενός προσταθίου και 1,900 τετραγωνικών ποδών περίπου 
και δεικνύεται δι' έρυθροΟ1 χρώματος έπί του σχετικού σχεδίου του 
υπογεγραμμένου ύπό του Διευθυντού Τμήματος Γεωργίας, ημερο
μηνίας 27ης 'Απριλίου 1971. 

Άντίγραφον τοΟ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς επιθεώρησαν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου 
Λάρνακος. 

Έ ν Λευκωσία τή 28η Μαΐου 1971 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 
(Υ.Γ.Φ.Π. 218/69.) 

'Αριθμός 425 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως 
Δια τοΟ παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
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περιγραφόμενη ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια σκοπούς δημοσίας 
ωφελείας, ήτοι την προαγωγήν και ανάπτυξα/ της Μεταλλευτικής 
Βιομηχανίας, και ή άπαλλοτρίωσις ταύτης επιβάλλεται δια τους 
ακολούθους λόγους : 

(α) Δια την έκμετάλλευσιν του κοιτάσματος πυρίτου* 
(β) Διά τήν τοποθέτησιν των Στείρων (μπάζων)' 
(γ) Διά μεταλλευτικός εγκαταστάσεις* 
(δ) Διά τήν κατασκευήν πλατειών και δρόμων* καΐ 
(ε) Διά τήν διεύρυνσιν τμήματος του υπάρχοντος δρόμου. 

Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον έπι τής ως εϊρηται Ιδιοκτησίας καΐ ένίσταται εις τήν σκοπου
μένην απαλλοτρίωσα/ ταύτης, καλείται εντός δεκαπέντε (15) ήμερων 
από της ημερομηνίας τής Γνωστοποιήσεως ταύτης δπως άποστείλη 
εις ημάς, και εις τήν κατωτέρω διδομένην διεύθυνσιν, λεπτομερή 
στοιχεία περί του: δικαιώματος ή συμφέροντος αύτου, αποδείξεις τού
των, ως καΐ πλήρως ήτιολογημένην εκθεσιν περί τών λόγων τής εν
στάσεως αύτου. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τοις χωρίοις Ξυλιατος καΐ 

"Αγιος Γεώργιος Καυκάλου, τής Επαρχίας Λευκωσίας, ή περιγρα
φόμενη : 

(Α) Είς Φύλλον/Σχέδιο ν 29/49 : Τεμάχια υπ' αριθμ. : 
(ΜΕΡΟΣ) : 165/2, 209, 217/2, 217/3, 220/2, 219, 666, 665, 

672, 673, 702, 700, 701, 699, 674, 698/3, 698/4, 
697. 

(Β) Εις Φύλλον/Σχέδιον 29/50: Τεμάχιον υπ' αριθμ. : 
(ΜΕΡΟΣ) : 24. 

(Γ) Είς Φύλλον/Σ χέδιον 29/57 : Τεμάχια υπ' αριθμ. : 
(ΟΛΟΝ) : 580, 592/1, 592/2, 592/3, 593, 595. 
(ΜΕΡΟΣ) : 582, 583, 584, 586/1, 587, 588, 592/5. 

(Δ) Είς Φύλλον/Σ χέδιον 29/58 : Τεμάχιον ύπ' αριθμ. : 
(ΜΕΡΟΣ) : 4/1. 

Και ή μεν εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκει
ται έξ 85 σκαλών περίπου και καθορίζεται δι' ερυθρού χρώματος 
επί τών Χωρομετρικών Σχεδίων αριθμ. : 29/49, 29/50, 29/57 και 
29/58, ύπό κλίμακα 1/5000, τών υπογεγραμμένων ύπό τής HELLENIC 
MINING COMPANY LIMITED (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙ ΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΤΔ.), Λευκωσία* ό δε υπάρχων δρόμος καθορίζεται 
διά πρασίνου χρώματος έπι τών ίδιων Χωρομετρικών Σχεδίων. 

'Αντίγραφα τών ε'ιρημένων Σχεδίων διατίθενται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας—Κυρήνειας, έν Λευκωσία, καθώς καΐ έν τοις Κεντρικοΐς 
Γραφείοις τής Εταιρείας, έν Λευκωσία (1 Α., Λεωφόρος Κυριάκου 
Μάτση, Λευκωσα 107). 

Λευκωσία, τη 14η 'Ιουνίου 1971 
HELLENIC MINING COMPANY LIMITED 

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


