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ΠΙΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τω χωρίω "Αγιος Ιωάννης 

της Επαρχίας Λεμεσού ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια 
υπ' αριθ. 1850 (μέρος) και 18'49 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρο-
μετρικου Σχεδίου XLVI11.1. 

Ή έκτασις γης της εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
1,300 τετραγωνικών ποδών περίπου καΐ δεικνύεται δι' έρυθροΰ χρώ
μοττος επί τοΟ σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό τοΰ Διευ
θυντού Τμήματος Δημοσίων "Εργων ημερομηνίας 17ης Δεκεμβρίου 
1970. 

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

• . Τή 8η Ίοα/ουαρίου 1971 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή. 
(Υ.Σ.Ε. 472/59/A/VIH.) 

'Αριθμός 18 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως 

Δια του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος Ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τον άκό
λουθον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δι' αρχαιολογικός άνασκα
φάς ή τήν συντήρησιν ή άξιοποίησιν τών αρχαίων μνημείων ή αρχαιο
τήτων ή τήν άνάπτυξιν τών πέριξ κειμένων χώρων και ή άπαλλο
τρίωσις αύτης επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια 
τήν διενέργειαν αρχαιολογικών ανασκαφών ε'ις "Αγιον Έπίκτητον 
Κυρήνειας. 

Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον έπί της ως εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπουμένην 
απαλλοτρίωσα/ ταύτης, καλείται όπως, εντός 15 ημερών από της 
δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης έν τή έπισήμω εφημέριοι 
της Δημοκρατίας, άποστείλη εις τον Ύπουργόν Συγκοινωνιών και 
"Εργων, μέσω τοΟ Έπαρχου Λευκωσίας—Κυρήνειας, λεπτομερή στοι
χεία περί το δικαίωμα ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις τούτων, ως καΐ 
πλήρως ήτιολογημένην έ'κθεσιν περί τών λόγων της ενστάσεως αύτοΰ. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω "Αγιος 'Επίκτητος 

της Επαρχίας Κυρήνειας ύπό τεμάχιον και έν σχέσει προς το τεμά
χιον ύπ' αριθ. 129/2 και 130/3 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομε
τρικουί Σχεδίου ΧΙΙ.24.Ε.2 & 1. . 

Ή εκτασις γης της έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
δύο προσταθίων και 3,000 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύε
ται δι' ερυθρού χρώματος έπί τοΟ σχετικού σχεδίου του υπογεγραμ
μένου ύπό του Διευθυντού Τμήματος 'Αρχαιοτήτων ημερομηνίας 20ής 
Νοεμβρίου 1970. 
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Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας—Κυρήνειας εν Κυρήνεια. 

Τη 4η ' Ιανουαρίου 1971 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
ΆπαλλοτριοΟσα 'Αρχή. 

(Υ. Σ.Ε. 126/69.) 

'Αριθμός 19 
Ο ΠΕΡΙ Α Η Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ω Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 

'Επειδή δια της Διοικητικής Πράξεως ύπ' αρ. 43, δημοσιευθείσης 
έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας 
της 16ης Ιανουαρίου 1970, ή Κυπριακήί Δημοκρατία, Άπαλλοτριούσα 
'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφήν κα ι 
λεπτομέρειας της ακινήτου ιδιοκτησίας (έν τοΐς εφεξής αναφερομέ
νης ως «ή ακίνητος ιδιοκτησία»), ήτις είναι αναγκαία δια τους έν 
αύτη περιγραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει πάν 
πρόσωπον ίσχυριζόμενον δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον έπί τής ακινήτου ιδιοκτησίας και ένιστάμενον ε'ις την σκοπου
μένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης δπως ύποδάλη τήν έ'νστασιν αύτου όμοΰ 
μετά των αποδείξεων και λόγω ν προς ύποστήριξίν αυτής εντός τής 
έν τή ρηθείση γνωστοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας· 

Κα! επειδή ό Υπουργός 'Εσωτερικών—'Αμύνης, άμα τή παρόδω 
τής έν τή προμνησθείση γνωστοποιήσει απαλλοτριώσεως καθοριζο
μένης προθεσμίας κατόπιν εξετάσεως των ενστάσεων τώ ν γε\ομέ
νων κατά της σκοπούμενης απαλλοτριώσεως της ακινήτου ιδιοκτη
σίας, διεβίβασε ταύτας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον όμοΰ μετά τώ ν 
παρατηρήσεων και υποδείξεων του έπ' αυτών" 

ΚαΙ επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον, λαβόν ύπ' δψιν άπάσας έν 
γένει τάς περιστάσεις, κρίνει σκόπιμον δπως ή ακίνητος Ιδιοκτησία 
άπαλλοτριωθή διά τους έν τή είρημένη γνωστοποιήσει εκτιθεμένους 
σκοπούς : 

Διά ταύτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον. ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας ε'ις αυτό δυνάμ,ει του άρθρου 6 του περί 'Αναγκα
στικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά του παρόντος διατάττει τήν 
άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου Ιδιοκτησίας δυνάμει των προνοιών του 
ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τή 14η ' Ιανουαρίου 1971. 
(Υ. Ε. 1278/59/Ε/9.) 

'Αριθμός 20 
Ο ΠΕΡΙ Ε Π Ι Τ Α Ξ Ε Ω Σ Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα παρατάσεως περιόδου διατάγματος έπιτάξεως 
δυνάμει τοϋ άρθρου 4 ( 3 ) . 

'Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ως διοικητικής 
πράξεως ύπ

1 άρ. 93 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου έφημερί-


