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'Αριθμός 10 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως. 

Δια του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πινάκι 
περιγραφόμενη, ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τον άκόλου-
θον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δι' άρχαιολογικάς άνασκαφάς 
ή την συντήρησιν ή άξιοποίησιν άρχαίων μνημείων καΐ αρχαιοτήτων 
ή τήν άνάπτυξιν των πέριξ κειμένων χώρων και ή άπαλλοτρίωσις αυ
τής επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά τήν διενέρ
γειας αρχαιολογικών ανασκαφών και τήν συντήρησιν αρχαιοτήτων 
ε'ις Κουκλιά Πάφου. 

Πας όστις 'ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον επί της ώς εϊρηται Ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπουμένην 
απαλλοτρίωση ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ήμερων άπό τής δη
μοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης εν τη έπισήμω έφημερίδι 
τής Δημοκροττίας, άποστείλη είς τον Ύπουργόν Συγκοινωνιών και 
"Εργων, μέσω του Έπαρχου Πάφου, λεπτομερή, στοιχεία περί το 
δικαίωμα ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις τούτων, ώς και πλήρως ήτιο-
λογημένην εκθεσιν περί τών λόγων τής ενστάσεως αύτου. 

Π IN Α Ξ 
Ή 'ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία έν τω χωρίω Κουκλιά της 'Επαρ

χίας Πάφου υπό τεμάχιον και έν σχέσει προς το τεμάχιον υπ' άρ. 115 
(μέρος), του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου LI.48. 

Ή έ'κτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
2 σκαλών,, 1 προσταθίου και 2,400 τετραγωνικών ποδών περίπου και 
δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος έπι του σχετικού σχεδίου του υπο
γεγραμμένου ύπό του Διευθυντού τοΟ Τμήματος 'Αρχαιοτήτων ημε
ρομηνίας 8ης Σεπτεμβρίου 1970.. 

Άντίγραφον του ε'ιρημένόυ σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Πάφου. 

Τή 4η 'Ιανουαρίου 1971. . 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 
(Υ. Σ.Ε. 152/66/2.) 

'Αριθμός 11 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως. 

Διά του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος 'ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τόν άκόλου-
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θον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια την δημιουργίαν και άνά
πτυξιν οδών έν τη Δημοκρατία ή δι' οιονδήποτε των ρηθέντων σκο
πών καΐ ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους 
λόγους, ήτοι δια την βελτίωσιν, εύθυγράμμισιν και ασφαλτόστρωσα/ 
τής όδου Κυθραίας—Χαλεύκας. 

Πας δστις ισχυρίζεται ότι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον επί τής ώς εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπουμένην 
άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται όπως,, εντός 15 ημερών άπό τής δη
μοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν τή έπισήμω έφημερίδι τής 
Δημοκρατίας, άποστείλη εις τον Ύπουργόν Συγκοινωνιών και "Έρ
γων, μέσω του Έπαρχου Λευκωσίας, λεπτομερή στοιχεία περί το 
δικαίωμα ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις τούτων,, ώς και πλήρως ήτιο
λογημένην έ'κθεσιν περί τών λόγων τής ενστάσεως αύτοΰ. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τοις χωρίοις Κυθραία, ενορία 

Συρκανιά, και Καλυβάκια τής Επαρχίας Λευκωσίας ύπό τεμάχια 
και έν σχέσει προς τα τεμάχια ύπ' άρ. 96 (μέρος), 14 (μέρος), 78 
(μέρος), 94 (μέρος), 93 (μέρος), 92 (μέρος), 34 (μέρος),. 7 (μέρος), 
6 (μέρος), 5 (μέρος), 4 (μέρος),. 3 (μέρος), 2 (μέρος), 1 (μέρος), 
τοΰ Συμπλέγματος «Β» τής ενορίας Συρκανιας, τεμάχια ύπ' άρ. 259 
(μέρος), 260 (μέρος), τοΰ Συμπλέγματος «C» τοΟ χωρίου Καλυβά
κια,, τεμάχια ύπ' αρ.. 10 (μέρος), 11 (μέρος), 14 (μέρος), 15 (μέρος), 
17 (μέρος), 18 (μέρος), 20 (μέρος), 92 (μέρος), 388 (μέρος), 387 
(μέρος), 94 (μέρος), 98 (μέρος),, 392 (μέρος) και 391 (μέρος), τοΟ 
Συμπλέγματος «C» τής ενορίας Συρκανιας. 

Ή έ'κτασίς γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εξ 24 
σκαλών περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος έπι τοΰ σχε
τικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό του Διευθυντού του Τμήματος 
Δημοσίων Έ ρ γ ω ν ημερομηνίας 19ης Δεκεμβρίου 1970. 

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

Τή 4η 'Ιανουαρίου 1971. 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή. 
(Υ. Σ. Ε. 160/62/Α/Ι.) 

'Αριθμός 12 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 4. 
Διά του παρόντος γνωστοποιείται ότι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι 

περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τους ακο
λούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι : 

(α) τήν πολεοδομίαν, 
(β) τήν δημιουργίαν, συντήρησιν και άνάπτυξιν τών διά ξηράς 

συγκοινωνιών,, καί 


