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ύττ' Άρ . 880 της 4ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1971 

Διοικητικοί Πράξεις καΐ Γνωστοποιήσεις 

'Αριθμός 381 

Ο ΠΕΡΙ Α Ν 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) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως. 

Δια του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή εν τω παρατ.ιθεμένω Πι
νάκι περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τον 
άκόλουθον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δι' άρχαιολογικάς άνα
σκαφάς η την συντήρησιν ή άξιοποίησιν αρχαίων μνημείων ή αρχαιο
τήτων ή την άνάπτυξιν των πέριξ κειμένων χώρων και ή άπαλλοτρ ίο 
σις αύτη ς επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια την 
συντήρησαν, άξιοποίησιν και άνάπτυξιν του αρχαίου μνημείου της 
Σαλαμίνος και των πέριξ κειμένων χώρων. 

Πάς δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον επί της ως εΐρηται ιδιοκτησίας κα ι ένίσταται εις την σκοπου
μένην άπαλλοτρίωσίν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ήμερων άπό 
της δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης εν τη έπισήμω έφη
μερίδι της .Δημοκρατίας, άποστείλη είς τόν Ύπουργόν Συγκοινω
νιών και "Εργων, μέσω τοΰ Έπαρχου 'Αμμοχώστου, λεπτομερή 
στοιχεία περί το δικαίωμα ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις τούτων, ώς 
κα ι πλήρως ήτιολογημένην εκθεσιν περί των λόγων της ενστάσεως 
αύτου. 
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Ή ιδιωτική ακίνητος Ιδιοκτησία εν τω χωρίω "Αγιος Σέργιος της 
Επαρχίας 'Αμμοχώστου υπό τεμάχια και εν σχέσει προς τα τεμάχια 
ύπ' αριθ. 158 (δλον), 159 (δλον), 155 (δλον), 155/1 (δλον), 155/2 
(δλον), 155/3 (δλον), 155/4 (δλον), 155/5 (δλον), 157 (δλον), 156 
(δλον), 166 (δλον), 165 (δλον), 167 (δλον), 168 (δλον), 169 (δλον), 
170 (δλον), τοΰ Κυβ. Χωρομετρικου Σχεδίου XXIV.34.E.,. τεμάχια ύπ' 
αριθ. 4 (δλον), 5 (δλον), 6 (δλον). 7 (δλον), 8 (δλον), 9 (δλον), 
10 (δλον), 11 (δλον), 12 (δλον), 13 (δλον),, 14 (δλον), 15 (δλον), 
16 (δλον), 17 (δλον), 18 (δλον), 19 (δλον), 20 (δλον), 21 (δλον), 
22 (δλον), 23 (δλον), 24 (δλον), 25 (δλον), 26 (δλον), 27 (δλον), 
28 (δλον), 29 (δλον), 30 (δλον), 31 (δλον), 32 (δλον), 33 (δλον), 
34 (δλον), 37/1 (δλον), 37/2 (δλον), 38 (δλον), 39 (δλον), 40 
(δλον), 41/1 (δλον), 41 (δλον), 42 (δλον), 43 (δλον), 44 (δλον), 
45 (δλον), 46 (δλον), 47 (δλον), 48 (δλον), 49 (δλον), 50 (δλον), 
51 (δλον), 52 (δλον), 53 (δλον), 54 (δλον). 59 (μέρος), 60 (δλον), 
60/1 (δλον), 61 (δλον), 62 (δλον), 63 (δλον),, 65 (δλον) καΐ 66 
(δλον) του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XXIV.35.W. 

Ή εκτασις γης της έν λόγω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
53 σκαλών περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί τοΰ 
σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό τοΰ Διευθυντού τού Τμή
μοττος 'Αρχαιοτήτων ημερομηνίας 8ης 'Ιουλίου 1970. 

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

Τη 25η Μαΐου 1971. 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή. 

(Υ.Σ.Ε. 240/69/2.) 

'Αριθμός 382 . ' " 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως. 

Δια τού παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία δια τον άκόλου
θον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια τήν δημιουργίαν δημοσίων 
οδών εντός της Δημοκρατίας και ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλε
ται διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια σκοπούς διευρύνσεως και 
εύθυγραμμίσεως όδοΰ εντός τοΰ χωρίου Παναγιά της 'Επαρχίας 
Πάφου. 

Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον επί της ως εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπου-
μένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης καλείται δπως εντός 15 ημερών άπό 
της δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης έν τή έπισήμω έφη-
μερίδι της Δημοκρατίας άποστείλη εις τον Ύπουργόν Εσωτερικών, 


