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την εύρισκομένην εις άπόστασι ν 300 ποδών εκ της ε'ιρημένης ακτής 
καθ' δλον αυτής το μήκος. 

Ή περιοχή «Α» εμφαίνεται πλαισιουμένη δια χρώματος ερυθρού 
επί του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου ύπ' αύξοντα Ά ρ . 2089. 

Περιοχή «Β» 
Ή περιοχή αρχίζει εκ του σημείου τής ακτής το όποιον ευρίσκεται 

επί τής προεκτάσεως του νοτίου μέρους του δυτικού1 συνόρου του τε
μαχίου Ά ρ . 8 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδ ίου Ά ρ . XLV25 
και προχωρεί με βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρη
μένης ακτής μέχρι του σημείου το όποιον ευρίσκεται 300 πόδας βο
ρείως τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου1 Τριγωνομετρικού Σημείου 
Ά ρ . 602/4 επί του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδ ίου Ά ρ . XLIV.32 
και περιλαμβάνει δλην την θάλασσαν την εύρισκομένην εις άπόστασιν 
360 ποδών εκ τής είρημένης ακτής καθ ' όλον αυτής το μήκος. 

Ή περιοχή «Β» εμφαίνεται πλαισιουμένη διά χρώματος ερυθρού επί 
του Κυβερνητικού1 Χωρομετρικου Σχεδ ίου ύπ' αύξοντα Ά ρ . 2090. 

Περιοχή «Γ» 
Ή περιοχή αρχίζει εκ τών εκβολών τοΰ ποταμού «Χασαντζίκ» επί 

τής ακτής και προχωρεί με βορειοδυτική ν κατεύθυνσιν κατά μήκος 
τής ε'ιρημένης ακτής μέχρι του σημείου τής είρημένης ακτής το 
όποιον ευρίσκεται νοτιοδυτικώς τού απωτάτου δυτικού σημείου τοΰ 
τεμαχίου Ά ρ . 128 τής Πόλεως Πάψου και περιλαμβάνει όλη ν την 
θάλασσαν την εύρισκομένη ν εις άπόστασιν 300 ποδών εκ τής είρημέ
νης ακτής καθ ' όλον αυτής το μήκος. 

Ή περιοχή «Γ» εμφαίνεται πλαισιουμένη διά χρώματος ερυθρού επί 
τού Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου ύπ' αύξοντα Ά ρ . 2091. 

Άντίγραφον, τών Σχεδ ίων ύπό αύξοντας αριθμούς 2069, 2090 και 
2091 διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό ποα/τός ενδιαφερομένου προ
σώπου εις το Γραφεΐον τού Έ π α ρ χ ο υ Πάφου. 

Έ γ έ ν ε τ ο την 9ην Απριλ ίου 1971 
(Υ. Σ . Ε. 129/67.) 

Αριθμός 264 

Ο ΠΕΡΙ ΑΓΑΘΟΕΡΓΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 41) 

Πιστοποιητικόν Ιδρύσεως Νομικού Προσώπου δυνάμει τοΰ "Αρθρου 2. 

Το Υπουργικού Συμβούλιον, ενασκούν τάς δυνάμει τοΰ άρθρου 2 
τοΰ περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμου, Κεφ. 4 1 , χορηγουμένας αύτζ) 
εξουσίας, διά τοΰ παρόντος πιστοποιεί ότι οι εκάστοτε Επίτροποι τοΰ 
Άγαθοεργοΰ Ιδρύματος τοΰ καλουμένου «Κυπριακή Εταιρε ία Προστα
σίας Ζώων» ίδρυθέντος και συσταθέντος δι' "Ίδρυτικοΰ Έγγραφου γενο
μένου εν Λευκωσία την 9ην Ιουλίου 1970 και υπογραφέντος την 9ην και 
25ην 'Ιουλίου 1970, ενεγράφησαν από τής ημερομηνίας τοΰ παρόντος 
δυνάμει τοΰ προαναφερθέντος Νόμου ως νομικόν πρόσωπον υπό την 
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έπωνυμίαν «Κυπριακή Ε τ α ι ρ ε ί α Προστασίας Ζώων», έχον έπίσημον 
σφραγίδα το έμβλημα της όποιας ενεκρίθη 6πό του Υπουργικού Σ υ μ 

βουλίου, υπό τους δρους και τάς διατάξε ις τάς περιεχομένας εις τό προ

αναφερθέν Ίδρυτ ικόν "Εγγραφον και τους εν αύτφ Κανονισμούς οι 
όποιοι ενεκρίθησαν υπό τοΰ Υπουργικοί ) Συμβουλίου. 

Εξεδόθη εν Λευκωσία, σήμερον 27ην Μαρτίου 1971. 

Κ α τ ' έντολήν του Υπουργικού Συμβουλίου, 
Α. Α Ν Δ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ , 

Γραμματεύς τοΰ 'Υπουργικού 
Συμβουλίου. 

(Υ .Ε . 114 /70 . ) 

'Αριθμός 265 

Ο Π Ε Ρ Ι Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Π Α Α Λ Ο Τ Ρ Ι Ω Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Δ ι ά τ α γ μ α 'Απαλλοτριώσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 6. 

Επε ιδή δια της Διοικητ ικής Πράξεως υπ' αρ. 121, δημοσιευθείσης 
εν τςρ Τρίτω Παραρτήματ ι τής επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατ ίας 
της 26ης Φεβρουαρίου 1971, ή Κυπριακή Δημοκρατ ία , Άπαλλοτρ ιοΰσα 
'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφήν και 
λεπτομέρειας της ακινήτου ιδ ιοκτησίας (εν τοις εφεξής αναφερομένης 
ως ή «ακίνητος ιδ ιοκτησία») ήτις είναι αναγκα ία δια τους εν αύτη περι

γραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει πάν πρόσωπον 
ίσχυριζόμενον δτ ι έχει οιονδήποτε δικα ίωμα ή συμφέρον έπΐ τής ακ ι 

νήτου ιδ ιοκτησίας και ένιστάμενον εις τήν σκοπουμένην άπαλλοτρίωσιν 
ταύτης όπως υποβάλη τήν ένστασιν αύτοΰ όμοΰ μετά των αποδείξεων 
και λόγων προς ύποστήριξιν αυτής εντός τής έν τή ρηθείση γνωστοποι

ήσει αναφερομένης προθεσμίας· 

Και επειδή ουδεμία ένστασις υπεβλήθη κατά τής σκοπούμενης απαλ

λοτριώσεως τής ακινήτου ιδ ιοκτησίας


Και επειδή, λαμβανομένων ύπ' όψιν άπασών έν γένει των περιστάσεων, 
κρίνεται σκόπιμον όπως ή ακίνητος ιδ ιοκτησία άπαλλοτριωθή δια τους 
έν τή είρημένη γνωστοποιήσει εκτιθεμένους σκοπούς, ή οιονδήποτε των 
τοιούτων σκοπών : 

Δ ι ά ταΰτα , ό Υπουργός Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις τό Ύπουργικόν Συμβουλιον δυνάμει τοΰ άρθρου 6 
τού περί 'Αναγκαστ ικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, ή ένάσκησις τών 
οποίων ανετέθη υπό τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου εις αυτόν, διά τού 
παρόννχ; δ ιατάττε ι τήν άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου ιδιοκτησίας δυ

νάμει τών προνοιών τοΰ ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τή 13η 'Απριλ ίου 1971.. 

(Υ.Ε. 314/59/Α/6 . ) 


