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'Αριθμός 206 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

ΓνωστοποΙησις 'Απαλλοτριώσεως. 

Δια του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακϊ 
περιγραφόμενη ακίνητος Ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τον άκόλου
θον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δι' άρχαιολογικάς άνίασκαφάς 
και την συντήρησιν αρχαιοτήτων ή δι' ·έκάτερον τών ρηθέντων σκο
πών και ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους 
λόγους, ήτοι δια την διενέργειαν αρχαιολογικών ανασκαφών καΐ την 
συντήρησιν αρχαιοτήτων εις Κάτω Πάφον. 

Πας δστις Ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον επί της ώς εΐρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπουμέ
νην απαλλοτρίωσαν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ημερών άπό της 
δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω εφημέριοι 
τής Δημοκρατίας, άποστείλη ε'ις τον Ύπουργόν Συγκοινωνιών και 
"Εργων,; μέσω του Έπαρχου Πάφου, λεπτομερή στοιχεία περί το 
δικαίωμα ή συμφέρον αυτού, αποδείξεις τούτων, ώς και πλήρως ήτιο-
λογημένην εκθεσιν περί τώ·ν λόγων τής ενστάσεως αύτου. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τη ενορία Κάτω Πάφος τής 

πόλεως Κτήματος τής Επαρχίας Πάφου ύπό τεμάχια καΐ έν σχέσει 
προς τά τεμάχια ύπ' άρ. 134 (δλον), 208/2 (δλον) και 209' (δλον), 
του ΧωριτικοΟ Σχεδίου Φύλλον Άρ. II Ι. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 5 
σκαλών, 3 προσταθίων και 2,900 τετραγωνικών ποδών περίπου και 
δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του υπο
γεγραμμένου ύπό του Διευθυντού του Τμήματος 'Αρχαιοτήτων ημερο
μηνίας 5ης Μαρτίου 1971. 

Άντίγραφον τοΰ ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γράφε ίω τού Έπαρχου 
Πάφου. 

Τη 17η Μαρτίου 1971. 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

' Απαλλοτριούσα 'Α ρχή. 
(Υ.Σ.Ε. 221/68.) 
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θον σκοπόν δηιμοσίας ωφελείας, ήτοι διά τήν δηιμιουργίαν και άνά
πτυξιν οδών εν τη Δημοκρατία η δι' οιονδήποτε τώ ν ρη,θέντων σκου
πών και ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται διά τους ακολούθους 
λόγους, ήτοι διά την βελτίωσιν, εύθυγράμμισιν και άσφαλτόστρωσιν 
της όδοΰ 'Αγία Νάπα—Νησί της Επαρχίας 'Αμμοχώστου. 

Πάς δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον επί της ώς εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται είς τήν σκοπουμένην 
άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται όπως, εντός 15 ήμερων άπ° τήζ δη
μοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης έγ, τη έπισήμω έφημερίδι της 
Δημοκρατίας, άποστείλη εις τον Ύπουργόν 'Εμπορίου και Βιομηχα
νίας, μέσω του Έπαρχου 'Αμμοχώστου, λεπτομερή στοιχεία περί το 
δικαίωμα ή συμφέρον αύτοΰ, αποδείξεις τούτων, ώς και πλήρως ήτιο— 
λογημένην εκθεσιυ περί τών λόγων της ενστάσεως αύτοΰ. 

Π Ι Ν Α Ξ 

Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τω χωρίω 'Αγία Νάπα της 
Επαρχίας 'Αμμοχώστου υπό τεμάχια και έν σχέσει προς τα τεμάχια 
υπ' αριθμούς 154.2 (μέρος), 76 (μέρος), 75 (μέρος), 71/1 (μέρος),, 
71/2 (μέρος), 71/3 (μέρος), 80/1 (μέρος), 80/2 (μέρος), 80/5 
(μέρος), 154.1 (μέρος), 80/6 (μέρος), 67 (μέρος), 66 (μέρος), 69/1 
(μέρος), 69/2 (μέρος), 59 (μέρος), 45/1 (μέρος), 45/2 (μέρος), 57 
(μέρος), 154.22 (μέρος), 55 (μέρος), 50 (μέρος), 49 (μέρος), 154.32 
(μέρος), 154.33 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικού Χώρο μετρικού Σχεδίου 
42.21, τεμάχια ύπ' αριθμούς 377 (μέρος), 376 (μέρος), 375 (μέρος), 
378/1 (μέρος), 378/2 (μέρος), 363 (μέρος), 378/3 (μέρος), 358 
(μέρος), 329 (μέρος), 328 (μέρος), 330 (μέρος), 331 (μέρος), 315 
(μέρος), 310 (μέρος), 339 (μέρος), 353 (μέρος), 314 (μέρος), 311 
(μέρος), 311/1/1 (μέρος), 312 (μέρος), 313 (μέρος), 288/1 (μέρος), 
263/1 (μέρος), 263/3 (μέρος), 258 (μέρος), 265 (μέρος), 219/5 
(μέρος), 219/6 (μέρος), 218 (μέρος), 271/4 (μέρος), 271/5 (μέρος), 
282/2 (μέρος), 278 (μέρος), 93/18 (μέρος), 282/3 (μέρος), 93/17 
(μέρος), 93/16 (μέρος), 93/15 (μέρος), 93/14/1 (μέρος), 93/14/2 
(μέρος), 93/3 (μέρος), 93/4 (μέρος), 93/13 (μέρος), 109/1 (μέρος), 
93/5 (μέρος) καΐ 93/7 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ 
Σχεδίου 42.22. 

Ή ί?κ·τη«πΊ/~ ynr ΤΤΪΓ ρ\; λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύνκειται εκ 18 
σκαλών, ενός προσταθίου και 1,800 τετραγωνικών ποδών περίπου και 
δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί τοΰ σχετικού σχεδίου τοΰ υπο
γεγραμμένου ύπό τοΰ Γενικού Διευθυντού τοΰ Υπουργείου Εμπο
ρίου καΐ Βιομηχανίας ημερομηνίας 22ας Μαρτίου 1971. 

'Αντίγραφαν τοΰ εΊρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό ποοντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου 
'Αμμοχώστου. 

Τη 22α Μαρτίου 1971. 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή. 

(Υ.Ε.& Β. 1119/Ο/Π.) 


