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'Αριθμός 896 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως 

Δια του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πινάκι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία δια τον άκό
λουθον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια την προαγωγήν και άνά
πτυξιν της βιομηχανίας ή δι' οιονδήποτε των ρηθέντων σκοπών, ή δε 
άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι 
δια την ΐδρυσιν βιομηχανικής περιοχής, τήν ένοικίασιν τής έν λόγω 
περιοχής ή μέρος αυτής εις τεμάχια ή άλλως προς βιομηχάνους, δι' 
άνάπτυξιν βιομηχανίας και/ή ένοικίασιν ή χρησιμοποίησιν τής περιο
χής, ή μέρος αυτής δι' οιονδήποτε άλλον σκοπόν συντελοΟντα ε'ις τήν 
άνάπτυξιν τής βιομηχοαάας' ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγρα
φόμενη ακίνητος 'ιδιοκτησία εκρίθη ώς ή πλέον κατάλληλος 'ιδιοκτη
σία και περιοχή διά τον ώς εϊρηται σκοπόν. 

Πάς δστις 'ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον έπί τής ώς εϊρηται 'ιδιοκτησίας και ένίσταται ε'ις τήν σκοπου
μένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως εντός 15 ήμερων από 
τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν 
τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, άποστείλη εις τον Ύπουρ-
γόν 'Εμπορίου και Βιομηχανίας μέσω του Έπαρχου Λευκωσίας, λε
πτομερή στοιχεία περί το δικαίωμα ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις 
τούτων, ώς και πλήρως ήτιολογημένην εκθεσιν περί τών λόγων τής 
ενστάσεως αύτου. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή 'ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Μέγα Καϊμακλί τής 

Επαρχίας Λευκωσίας υπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια 
ύπ' αριθ. 310 (δλον), 141 (δλον), 140 (δλον), 135 (μέρος), 134 (μέ
ρος), 133 (μέρος), 132 (μέρος), 131 (μέρος), 230 (μέρος), 92 (δλον), 
93 (δλον), 96 (δλον), 95 (δλον), 94 (δλον), 97 (δλον), 98 (δλον), 
99 (δλον), 100 (δλον), 101 (δλον), 126 (δλον), 128 (μέρος), 127 
(δλον), 125 (δλον), 124 (δλον), 257 (δλον), 123 (δλον), 120 (δλον), 
283 (δλον), 256 (δλον), 119 (δλον), 255 (δλον), 118 (δλον), 117 
(δλον), 108 (μέρος), 107 (δλον), 235 (δλον), 234 (δλον), 102 (δλον), 
105 (δλον), 106 (δλον), 267 (μέρος), 89 (μέρος), 88 (μέρος), 87 
(μέρος), 86 (μέρος) και 85 (μέρος) του Συμπλέγματος «Ε». 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 344 
σκαλών περίπου και πλαισιουται δι' ερυθρού χρώματος έπί του σχε
τικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό του Υπουργού 'Εμπορίου 
& Βιομηχανίας, ημερομηνίας 4ης Νοεμβρίου 1971. 

. Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας. 

Τη 4η Νοεμβρίου 1971. 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 


