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δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω έφημερίδι 
της Δημοκρατίας άποστείλη εις τον Υπουργό ν Γεωργίας και Φυσι
κών Πόρων., μέσω του Έπαρχου Λευκωσίας, λεπτομερή στοιχεία περί 
το δικαίωμα ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις τούτων, ως καΐ πλήρως 
ήτιολογημένην έ'κθεσιν περί των λόγων τής ενστάσεως αύτου. 

Π Ι Ν Α Ξ 

Α. Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τοις χωρίοις Πεντάγυια και 
Καζιβερά της Επαρχίας Λευκωσίας υπό τεμάχια καί έν σχέσει προς 
τα τεμάχια υπ' αρ. 74 (μέρος), 66 (μέρος), του Κυβερνητικού Χωρο
μετρικοΰ Σχεδίου ΧΙΧ.60, τεμάχια ύπ' αρ. 244 (μέρος), 245 (μέ
ρος, 243 (μέρος), 242 (μέρος), 181 (μέρος), του Συμπλέγματος «C», 
τοΰ χωρίου Καζιβερά και τεμάχιον ύπ' αρ. 87.2/1 (μέρος), του Κυ
βερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XIΧ.53. 

Β. Δικαιώματα, πρα^'ματικάς δουλείας, προνόμοια καί έλευθερίαν 
χρήσεως διά τον σκοπόν και έν σχέσει με την τοποθέτησιν, χρήσιν 
καί συντήρησιν ελευθέρως καί άδιακόπως ύπό τής Άπαλλοτριούσης 
'Αρχής ύδροσωλήνος εντός, υπεράνω καί κάτωθι τής ακολούθου ιδιω
τικής ακινήτου ιδιοκτησίας κειμένης έν τοις χωρίοις Καζιβερά, Πεν
τάγυια, Έληά καί Πραστειόν τής 'Επαρχίας Λευκωσίας ύπό τεμάχια 
καί έν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' άρ. 244 (μέρος), του Συμπλέγμα
τος «Ο, τοΟ χωρίου Καζιβερά, τεμάχια ύπ'.άρ. 87.1/2 (μέρος), 87.2/ 
2 (μέρος), 24 (μέρος), 25/3 (μέρος),, 25/4 (μέρος), 82/2/1 (μέρος), 
83 (μέρος), 84 (μέρος), 85 (μέρος), 86 (μέρος), 210 (μέρος), 209 
(μέρος), του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου ΧI Χ.53, τεμάχια 
ύπ' άρ. 187 (μέρος), 198 (μέρος) καί 180 (μέρος), του Συμπλέγμα
τος «Ε», ενορία "Αγιος Γεώργιος του χωρίου Πραστειόν. 

Ή έ'κτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
πέντε σκαλών καί 3,500 τετραγωνικών ποδών περίπου καί δεικνύεται 
δι' ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου 
ύπό του Διευθυντού τοΰ Τμήματος 'Αναπτύξεως 'Υδάτων ημερομη
νίας 24ης 'Ιουλίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραψείω τοΰ Έπαρχου 
Λευκωσίας/Κυρηνείας έν Λευκωσία. 

Τή 7η Αυγούστου 1971. 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή. 
(Υ.Γ.Φ.Π. 161/59/C) 

'Αριθμός 642 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 4. 

Διά τοΰ παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά σκοπόν δημοσίας ωφε
λείας, ήτοι τήν προμήθειαν ή/καί διατήρησιν ή/καί άνάπτυξιν προ
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μηθειών και υπηρεσιών αϊτινες είναι άναγκαΐαι εις τήν ζωήν και 
προάγουσι τήν εύημερίαν ή τήν άναψυχήν του κοινού (μετασχηματι
σμόν, προμήθειαν καΐ διανομήν ηλεκτρικού ρεύματος προς χρήσιν 
δι' οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς σκοπούς) και ή άπαλ
λοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους : 

Δι' άνέγερσιν ηλεκτρικού υποσταθμού ή/και έπέκτασιν του 
υπάρχοντος ηλεκτρικού υποσταθμού. 
Ή εκτασίς γης τής οποίας ή άπαλλοτρίωσις επιβάλλεται εκρίθη, 

λόγω θέσεως και φύσεως, ως ή μόνη κατάλληλος δια τήν άνέγερσιν 
και έγκατάστασιν υποσταθμού μετά τών εξαρτημάτων αυτού ή/καί 
έπέκτασιν υπάρχοντος ηλεκτρικού υποσταθμού καΐ ηλεκτροφόρων 
γραμμών διά τήν μεταφοράν καΐ προμήθειαν ηλεκτρικού ρεύματος 
προς χρήσιν δι' ο'ικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς σκοπούς. 

Πάς δστις 'ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον έπί τής ως εϊρηται Ιδιοκτησίας και ένίσταται ε'ις τήν σκοπουμέ
νην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως εντός δύο εβδομάδων άπό 
τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης,, άπο
στείλη ε'ις έμέ λεπτομερή στοιχεία περί το δικαίωμα ή συμφέρον αύ
τοΟ, αποδείξεις τούτων, ώς και πλήρως ήτιολογημένην ^κθεσιν περί 
τών λόγων τής ενστάσεως αύτου. 

Π Ι Ν Α Ξ 
1. Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τή Ενορία "Αγιος Μάμας 

εις Μόρφου ύπό τεμάχιον και έν σχέσει προς το τεμάχιον ύπ' άρ. 343 
(μέρος), του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XIX.32.5.IV., 
Συμπλέγματος 'C. 

Ή έ'κτασις γής τής έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
296 τετραγωνικών ποδών περίπου, μετά δικαιώματος κοινής διαβά
σεως 90 ποδών μήκους και ΊΟ ποδών πλάτους και μετά δικαιώματος 
τοποθετήσεως καλωδίων κάτωθι τής έν λόγω διαβάσεως. 

2. Σχέδια δι' έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου 
ευρίσκονται κατατεθειμένα ε'ις τά Κεντρικά Γραφεία τής 'Αρχής 
'Ηλεκτρισμού Κύπρου, οδός Φωτίου Σταύρου Πίττα άρ. 15, Λευκωσία. 

Έ ν Λευκωσία τή 15η 'Ιουλίου 1971. 
ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, 

Άπαλλοτριούσα 'Αρχή. 
Ή διεύθυνσις τής Άπαλλοτριούσης 'Αρχής είναι : 

Όδός Φωτίου Σταύρου Πίττα άρ. 15,. Λευκωσία. 

'Αριθμός 643 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 
Επειδή διά τής διοικητικής πράξεως ύπ' άρ. 437, δημοσιευθείσης 

έν τω Τρίτω Παράρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας 


