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Αριθμός 78 
" Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως 

Δια τοΰ παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία ει ναι .αναγκαία δια τον άκό-
λουθον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια την προαγωγή ν καΐ 
ανάπτυξίν της βιομηχανίας ή δι' οιονδήποτε των ρηθέντων σκοπών, 
ή δε άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, 
ήτοι διά τήν ΐδρυσιν βιομηχανικής περιοχής, τήν ένοικίασιν τής έν 
λόγω περιοχής ή μέρος αυτής εις τεμάχια ή άλλως προς βιομηχά
νους, δι' ανάπτυξίν βιομηχανίας καΐ/ή ένοικίασιν ή χρησιμοποίησαν 
τής περιοχής, ή μέρος αυτής δι' οιονδήποτε άλλον σκοπόν συντε
λοΰντα εις την ανάπτυξίν τής βιομηχανίας' ή έν τω παρατιθεμένω 
Πίνακι περιγραφόμενη ακίνητος 'ιδιοκτησία εκρίθη ως ή πλέον κα
τάλληλος Ιδιοκτησία καΐ περιοχή διά τον ως εϊρηται σκοπόν. 

Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον επί τής ως εϊρηται Ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπού
μενη ν άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως εντός 15 ήμερων από 
τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν 
τη έπισήμω εφημέριοι τής Δημοκρατίας, άποστείλη εις τον Ύπουρ-
γόν Εμπορίου και Βιομηχανίας μέσω του Έπαρχου 'Αμμοχώστου, 
λεπτομερή στοιχεία περί τό δικαίωμα ή συμφέρον αύτοΰ, αποδείξεις 
τούτων, ως και πλήρως ήτιολογη,μένην έ'κθεσιν περί των λόγων τής 
ενστάσεως αύτοΰ. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τή 'Ενορία 'Αγίου Λουκά τής 

πόλεως 'Αμμοχώστου και έν τω χωρίω Έ γ κ ω μ η τής 'Επαρχίας 
'Αμμοχώστου υπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' αριθ. 
28 (δλον), 409. (δλον), 410 (δλον), 411 (δλον), 40 (μέρος), 407 
(δλον), 408 (δλον), 32 (δλον), 33 (δλον), 34 (δλον) τοΰ Συμπλέ
γματος Ε τής ενορίας 'Αγίοο Λουκά, τεμάχια ύπ' αριθμούς 176 (μέ
ρος), 205 (μέρος), 206 (μέρος), 203 (δλον), 202 (δλον), 201 (δλον), 
200 (δλον), 199 (δλον), 204 (δλον), 204/2 (δλον), 204/1 (δλον), 
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198 (όλον), 197 (όλον), 196 (όλον), 195 (όλον), 194 (όλον), 193 
(όλον), 193/1 (όλον) του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου 
XXIV.58.E.1., τεμάχια υπ αριθμούς 1/1 (όλον), 1/2 (όλον) καΐ 2 
(όλον) τοΟ Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου XXIV.59.W.1. 

Ή Ικτασις γης της έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
245 σκαλών και 3 προσταθίων περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού 
χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό του 
Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου 'Εμπορίου και Β ιομηχοα/ίας, ημε
ρομηνίας 30ης 'Ιανουαρίου 1971. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραψείω του Έπαρχου 
'Αμμοχώστου. 

Τη 30η 'Ιανουαρίου 1971 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

ΆπαλλοτριοΟσα 'Αρχή. 

Έιυπώθη έν τφ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν ΛεοκωσΙα. 


