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της παρούσης γνωστοποιεί δτι το αεροσκάφος των Βρεττανικών Υπερ
πόντιων 'Αερογραμμών το όποιον θα μεταφέρη την Α. Μ. τόν Πρόε-
δρον της Δημοκρατίας και την συνοδείαν Αύτοΰ εις Σιγκαπούρην 
δια την Διάσκεψιν 'Αρχηγών Κρατών η Κυβερνήσεων τών χωρών 
μελών της Κοινοπολιτείας, εξαιρείται πληρωμής οιωνδήποτε τελών 
δια προσγείωσα/, στάθμευσιν και ύπηρεσίαν εδάφους γενησοιμένην 
ή παρασχεθησομένην έν τώ Άεροδρομίω Λευκωσίας έν σχέσει προς 
την προαναφερθεΐσαν πτήσιν. 

Εξεδόθη τη 8η 'Ιανουαρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 587/59/8.) 

'Αριθμός 41 
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 τόν άκό-
λουθον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι διεξαγωγή ν αρχαιολογικών 
ανασκαφών ή την συντήρησα/ ή άξιοποίησιν αρχαίων μνημείων ή 
αρχαιοτήτων ή τήν άνάπτυξιν τών πέριξ κειμένων χώρων και ή άπαλ-
λοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια 
τήν διεξαγωγήν αρχαιολογικών ανασκαφών ε'ις άρχαΐον Ίδάλιον. 

Πόα; δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα η συμ
φέρον έπι της ως εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπου-
μένην απαλλοτρίωση ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ήμερων από 
της δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης, έν τη έπισήμω έφη-
μερίδι της Δημοκρατίας, άποστείλη ε'ις τό ν Ύπουργόν Συγκοινωνιών 
και Εργων, μέσω του Έπαρχου Λευκωσίας—Κυρήνειας, λεπτομερή 
στοιχεία περί το δικαίωμα ή συμφέρον αύτοΰ, αποδείξεις τούτων, ώς 
και πλήρως ήτιολογημένην εκθεσιν περί τών λόγων τής ενστάσεως 
αύτοΰ. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία έν τω χωρίω Δάλι τής 'Επαρχίας 

Λευκωσίας ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια υπ' αριθ. 
579 (δλον), 580 (δλον), 614 (δλον), 616 (δλον), 119 (δλον), 120 
(δλον), 122 (δλον), 123 (δλον), 125 (δλον), 124 (δλον), 114 (δλον), 
115 (δλον), 112 (δλον), 113 (δλον), 508 (δλον), 131 (δλον), 129 
(δλον), 130 (δλον), 506 (δλον), 128 (δλον), 152 (δλον), 154 (δλον), 
126 (δλον), 121 (δλον), 156 (δλον), 155 (δλον), 165 (δλον), 167 
(δλον), 170 (δλον), 511 (δλον), 166 (δλον), 164 (δλον), 157 (δλον), 
158 (δλον), 160 (δλον), 161 (δλον), 162 (δλον), 509 (δλον), 510 
(δλον), 566 (δλον), 567 (δλον), 268 (δλον), 159 (δλον), 528 (δλον), 
529 (δλον), 273 (δλον), 275 (δλον), 279 (δλον), 280 (δλον), 527 
(δλον), 267 (δλον), 262 (δλον), 171 (δλον), 175 (μέρος), 643 (δλον), 
642 (δλον), 151 (δλον), 134 (δλον) του Συμπλέγματος F, τεμάχια 
υπ' αριθμούς 176 (δλον), 178 (δλον), 177 (δλον), 175 (δλον), 694 
(δλον), 695 (δλον), 696 (δλον), 697 (δλον), 815 (δλον), 698 (δλον), 
701 (δλον), 702 (δλον), 189 (μέρος), 307 (δλον), 305 (μέρος), 836 
(δλον), 308 (δλον), 309 (δλον), 182 (δλον), 179 (δλον), 312 (δλον), 
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311 (δλον), 744 (δλον), 318 (δλον), 313 (δλον), 314 (δλον), 315 
(δλον), 414 (δλον), 413 (μέρος), 316 (δλον), 317 (δλον), 796 (δλον), 

.795 (δλον), 411 (δλον), 838 (δλον), 837 (δλον), 410 (δλον), 409 
(δλον), 408 (δλον), 407 (δλον) καΐ 322 (δλον) του Συμπλέγματος Ε. 

Ή εκτασις γης της εν λόγω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
,251 σκαλών, και 2 προσταθίων περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού 
χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό του 
Διευθυντού του Τμήματος 'Αρχαιοτήτων ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 
1970. 

Άντίγραφον του ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησι,ν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας—Κυρήνειας εν Λευκωσία. 

Τη 4η 'Ιανουαρίου 1971 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 
(Υ. Σ.Ε. 174/63/3.) 

'Αριθμός 42 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως 

Δια του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πινάκι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τον άκό
λουθον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια τήν άνάπτυξιν δημοσίων 
οδών έν τη Δημοκρατία και ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια 
τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια τήν ευθυγράμμισα/, βελτίωσιν και 
άσφαλτόστρωσιν της όδου Ξεροΰ—Προδρόμου. 

Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον επί της ως εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται είς τήν σκρπου
μένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ημερών από 
της δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω έφημε
ρίδι της Δημοκρατίας, άποστείλη ε'ις τον Ύπουργόν Συγκοινωνιών 
και "Εργων, μέσω τοΟ Έπαρχου Λευκωσίας—Κυρήνειας, λεπτομερή 
στοιχεία περί το δικαίωμα ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις τούτων, ως 
και πλήρως ήτιολογημένην εκθεσιν περί τών λόγων της ενστάσεως 
αύτοΰ. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή Ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία έν τοις χωρίοις Καλοπαναγιώτης 

και Οίκος της Επαρχίας Λευκωσίας ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς 
τα τεμάχια ύπ' αριθ. 361 (μέρος), 362 (μέρος), 363 (μέρος), 366 
(μέρος), 367 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
XXVI11.58, τεμάχια ύπ' αριθμούς 25/1 (μέρος), 26/2 (μέρος), 26/1 
(μέρος) 25/2 (μέρος), 27 (δλον), 28 (δλον), 29 (μέρος), 30/1 (μέ
ρος), 31 (μέρος), 177 (μέροο), 178/1 (μέρος), 178/2 (δλον), 179/2 
(μέρος), 180/1 (μέρος), 181/ί (μέρος), 181/2 (μέρος), 182 (μέρος), 
195 (μέρος), 198 (μέρος), 199 (μέρος), 799 (μέρος), 804/1 (μέρος), 
805 (μέρος), 806 (μέρος), 808/1 (μέρος), 808/2 (μέρος), 808/3 (μέ
ρος), 879 (μέρος), 880 (μέρος), 882 (μέρος), 883 (μέρος), 885 (μέ


