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«Γνωστοττοίησις υπ αρ. 248») ή ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ.ΕΤΑΙ
ΡΕ Ι Α, Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή (εν τοις εφεξής αναφερομένη ως «Άπαλ
λοτριοΰσα Αρχή») εξέδωσε Γνωστοττοίησιν 'Απαλλοτριώσεως καΐ πέρι-
γραφήν και λεπτομέρειας της ακινήτου ιδιοκτησίας της αναγκαίας δια 
τους εν ταύτη καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας

-

Και επειδή ή Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή θεωρεΤ τήν εν τ φ Πίνακι τοΰ 
παρόντος Διατάγματος περιγραφόμενη ν άκίνητον ίδιοκτησίαν ως μή 
ουσαν άναγκαίαν δια τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερο
μένους εν τη ως εϊρηται Γνωστοποιήσει ύπ' άρ. 248 : " ' * 

Νυν, δια ταΰτα, ήμεΐς ή ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
εν τη ενασκήσει των εξουσιών δι' ων είμεθα περιβεβλημένοι δυνάμει τοΰ 
"Αρθρου 7 τοΰ περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου άρ. 15 τοΰ 
1962, τάς οποίας έχομεν έξουσιοδοτηθή παρά τοΰ Ύπουργικοΰ Συμ
βουλίου νά ένασκώμεν, δια τοΰ παρόντος άνακαλοΰμεν τήν Γνωστοποί
ησιν ύπ' άρ. 248 καθ' ην έκτασιν αύτη άφορα τήν εν τφ Πίνακι τοΰ 
παρόντος Διατάγματος περιγραφομένην άκίνητον ίδιοκτησίαν. 

Π Ι Ν Α Ξ 
"Απασα ή εν τή Επαρχία Λευκωσίας ακίνητος ιδιοκτησία, κειμένη 

εν τφ χωρίω Περιστερονάρι Σύμπλεγμα «Β» ή οποία σύγκειται έξ 87 
σκαλών περίπου και αποτελεί, τά τεμάχΙα άρ. 1, 6, 58, 61 , 62, 63, 282, 
283, 284, 285, 330 και 331, και εν τφ χωρίω Λεύκα Σύμπλεγμα «L» 
ή οποία σύγκειται εξ 8 σκαλών περίπου και αποτελεί το τεμάχιον άρ. 
454, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε δένδρων ευρισκομένων έπ' αυτής, 
τών Κυβερνητικών Χωρομετρικών Σχεδίων XIX/59.W.2 και Ε.2, και 
XXVI I I /3 .W.1 και Ε.1, εϊδικώτερον δε αϊ διά έρυθροΰ χρώματος καθο
ριζόμενοι περιοχαΐ επί τοΰ σχεδίου τοΰ υπογεγραμμένου ύπό τοΰ κ. 
Ι. Ε. Κόννερ διά τήν Άπαλλοτριοΰσαν 'Αρχήν ημερομηνίας 1ης 'Απρι
λίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό 
παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τφ Γραφείφ τών κ.κ. Χρυσαφίνη 
κάΐ Πολυβίου, Δικηγόρων, οδός 'Αριάδνης 23Α, 2ος "Οροφος άρ. 14, 
Λευκωσία. 

Σκουριώτισσα τή 29η Σεπτεμβρίου 1971. 

Διά Κ ΥΠ Ρ ΙΑΚ ΗΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΕ Ι ΑΝ 
Α. Α. ΠΕΗΚΓΌΥΕΛ, 

Τοπικός Διευθυντής και Διαχειριστής, 
(Άπαλλοτριοΰσα Αρχή) . 

Αριθμός 784 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4. 
Δεδομένου δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί

νητος Ιδιοκτησία (εν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «η Ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι διά σκοπούς αμύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή δέ έπίταξις 
ταύτης επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, ή'τοι διά τήν άμυ
ναν της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του άρθρου 
4 τοΟ περί Έπιτάξεως ' Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών όποιων 
ανετέθη ύπό του 'Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, διά του* παρόν-
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ι ό ς διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία είναι α ν α γ κ α ί α δια τους ώς άνω σκο
πούς και διατάττει την έιτίταξιν αυτής ύπό της Δημοκρατίας δια 
τους ώς εϊρηται σκοπούς δια περίοδον ενός έτους από της ημερομη
νίας της δημοσιεύσεως τοΟ παρόντος δ ιατάγματος εν τη έπισήμω 
έφήμερίδι της Δημοκρατίας . 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τη πόλει Λευκωσία Μέγα Καϊ

μακλι ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' αριθ. 139 
(μέρος) και 138 (μέρος) , του Σ υ μ π λ έ γ μ α τ ο ς «C>>. 

Ή εκτασις γης της έν λ ό γ ω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
τριών προσταθίων καΐ 3100 τετραγωνικών ποδών περίπου και δει
κνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του υπογε
γραμμένου ύπό του Γενικού Διευθυντού τοΟ Υπουργείου Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν 
ημερομηνίας 30ής Σεπτεμβρίου 1971. 

Άντ ίγραφον του ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έ π α ρ χ ο υ 
Λευκωσίας. 

Έ γ έ ν ε τ ο τη 30ή Σεπτεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 40/Ζ/2/1/461.) 

'Αριθμός 785 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔ ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει τοΰ άρθρου 4. 
Δεδομένου δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακίνη

τος ιδιοκτησία (έν τοΐς εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία») εΤναι 
αναγκαία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια 
τήν προμήθειαν, συντήρησιν ή άνάπτυξιν τόπου ταφής ή οιονδήποτε των 
είρημένων σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλλεται δια τους ακο
λούθους λόγους, ήτοι δια τήν δημιουργίαν τόπου ταφής έν τω χωρίω 
Παραλίμνι τής Ε π α ρ χ ί α ς 'Αμμοχώστου : 

Δια ταΰτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας είς αυτό δυνάμει του άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτάξεως 
Ιδιοκτησίας Νόμου, δια τοΰ παρόντος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία 
είναι αναγκαία δια τους ώς άνω σκοπούς και διατάττει τήν έπίταξιν 
αυτής ύπό τής Δημοκρατίας διά τους ώς εϊρηται σκοπούς δια περίοδον 
12 μηνών από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος δια
τάγματος έν τή έπισήμω έφήμερίδι τής Δημοκρατίας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Παραλίμνι τής Ε π α ρ 

χίας 'Αμμοχώστου ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ ' αρι
θμούς 505 (δλον) και 568 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ 
Σχεδίου XXXIM.62.W. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ τριών 
προσταθίων και 1,400 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται δι' 
έρυθροΰ χρώματος έπι τοΰ σχετικού σχεδίου τοΰ υπογεγραμμένου ύπό 
τοΰ Έπαρχου 'Αμμοχώστου ημερομηνίας 15ης Σεπτεμβρίου 1970. 

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό 
παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου 'Αμ
μοχώστου. 

Έγένετο τή 30ή Σεπτεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 579/59/2.) 


