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Ο ΠΕΡΙ Α Μ 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 
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Γνωστοποίησις απαλλοτριώσεως 

Δια του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος Ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια "τον άκόλου
θον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια την "Αμυναν της Δημοκρα
τίας και ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους 
λόγους, ήτοι δια την διάνοιξιν δρόμου προς χρήσιν ύπό της Εθνικής 
Φρουράς. 

Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον έπί τής ως ε ϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εις την σκοπουμένην 
άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ημερών από τής δη
μοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω έφημερίδι τής 
Δημοκρατίας, άποστείλη εις τον Ύπουργόν 'Εσωτερικών, μέσω του 
Έπαρχου Λευκωσίας και Κυρήνειας, λεπτομερή στοιχεία περί το δι
καίωμα ή συμφέρον αύτοΟ, αποδείξεις τούτων, ως καΐ πλήρως ήτιο-
λογημένην εκθεσιν περί τών λόγων τής ενστάσεως αύτοΟ. 

Π1ΝΑΞ 

Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Σύσκληπος τής 
'Επαρχίας Κυρήνειας ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς το τεμάχιον 
ύπ' ApiGuov 131 Γυ.έοοςΊ του Κυβερνητικού Χωρομετρικου

1 Σχεδίου 
XI.40.E.L, τεμάχια'ύπ' αριθμούς 8 (μέρος), 3 (μέρος), 3/1 (μέρος;, 
31 (μέρος), 32 (μέρος), 35 (μέρος), 34 (μέρος) του Κυβερνητικού 
Χωρομετρικου Σχεδίου XI.40.W.I., τεμάχιον ύπ' αριθμόν 10 (μέρος) 
του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XI.40.W.2, τεμάχια ύπ' 
αριθμούς 338 (μέρος), 339 (μέρος), 340 (μέρος), 179 (μέρος), 180 
(μέρος) τοΟ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου ΧΙ.39.Ε.Ι., τεμά
χια ύπ αριθμούς 189 (μέρος), 207/1 (μέρος), 207/5 (μέρος), 208 
(μέρος), 209 (μέρος), 232/2 (μέρος), 233 (μέρος), 231/1 (μέρος), 
231 (μέρος), 222/5/1 (μέρος), 222/5/2 (μέρος), 226 (μέρος), 227/4 
(μέρος), 227/3 (μέρος), 242/11 (μέρος), 242/10 (μέρος), 242/9 (μέ
ρος), 242/3 (μέρος), 240 (μέρος), 236/1 (μέρος), 239 (μέρος), 238 
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(μέρος), 238/2 (μέρος), 242/1 (μέρος), 242/4 (μέρος), 242/5 (μέ
ρος), 270 (μέρος), 271/1 (μέρος), 271/2 (μέρος), 273 (μέρος), 302 
(μέρος), 307 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
ΧΙ.39.Ε.2, τεμάχια υπ' αριθμούς 84/1/2 (μέρος), 84/1/1 (μέρος), 1 
(μέρος), 15 (μέρος), 16 (μέρος), 17 (μέρος), 11 (μέρος), 10 (μέ
ρος), 19 (μέρος), 18/1 ;:(μέρος), 23 (μέρος) και 24 (μέρος) τοϋ Χω
ριτικοΟ Σχεδίου του χωρίου Σύσκληπος. 

eH εκτασις γης της έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 16 
σκαλών, 3 προσταθίων και 3,200 τετραγωνικών ποδών περίπου και 
δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος έπ! του σχετικού σχεδίου του υπο
γεγραμμένου υπό του Γενικού Διευθυντού Υπουργείου 'Εσωτερικών, 
ημερομηνίας 30ης Μαρτίου 1971. 

Άντίγραφον του ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
υπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας—Κυρήνειας έν Κυρήνεια. 

Τη 30η Μαρτίου 1971 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Άπαλλοτριου'σα 'Αρχή. 
(S. 40/Ζ/13.) 

'Αριθμός 231 
ο Π Ε Ρ Ι Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Ή ς Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ώ Σ Ε Ω ς ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 

Επειδή διά της Διοικητικής Πράξεως ύπ' αρ. 97, δημοσιευθείσης 
έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος της Δημοκρα
τίας της 12ης Φεβρουαρίου 1971, ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομη θείας 
"Υψωνα και το Συμβούλιον Βελτιώσεως Κάτω Πολεμιδίων, Άπαλ
λοτριοΰσαι Άρχαί, εξέδωσαν γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και 
περιγραφής και λεπτομέρειας τής ακινήτου ιδιοκτησίας (έ ν τοις έφε. 
ξής αναφερομένης ώς «ή ακίνητος Ιδιοκτησία»), ήτις είναι αναγκαία 
διά τους έν οώτή καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και 
έκάλουν παν πρόσωπον ίσχυριζόμενον δτι κέκτηται οιονδήποτε δι
καίωμα ή συμφέρον επί τής ακινήτου ιδιοκτησίας και ένιστάμενον 
εις τήν σκοπουμένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης δπως ύποβάλη τήν ενστα
συν αύτου όμου μετά τών αποδείξεων και λόγων προς ύποστήριξιν 
αυτής εντός τής έν τή ρηθείση γνωστοποιήσει καθοριζομένης προ
θεσμίας' 

Και επειδή ουδεμία ενστσσις υπεβλήθη κατά τής σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας' 

Κα! επειδή, λαμβανομένων ύπ' δψιν άπασών έν γένει των περιστά
σεων,, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή 
διά τους έν τή ειρημένη γνωστοποιήσει καθοριζόμενους σκοπούς" 

Κα! επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον έ'χει εγκρίνει τή ν ώς εϊρη
ται άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου Ιδιοκτησίας : 

Διά ταύτα, α! Άπαλλοτριουσαι 'Αρχαί, ένασκουσαι τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας εις αύτάς δυνάμει του άρθρου 6 του περ! 'Avory


