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'Αριθμός 454 

Ο ΠΕΡΙ ΑΜΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως 

Δια του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πινάκι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία δια τον άκόλου
θον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια την δημιουργίαν και άνά
πτυξιν οδών εν τη Δημοκρατία ή δι' οιονδήποτε τών ρηθέντων σκο
πών και. ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους 
λόγους, ήτοι δια την βελτίωσα/, ευθυγράμμισα; καΐ άσφαλτόστρωσιν 
της όδου Νικόκλειας—Κελοκεδάρων—Άρμίνους—'Αγίου Ιωάννου 
(Τμήμα Φιλούσης—Άρμίνους). 

Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον επί τής ως εϊρηται Ιδιοκτησίας καΐ ένίσταται εις τήν σκοπουμέ-
νην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ημερών από τής 
δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης εν τη έπισήμω εφημέριοι 
τής Δημοκρατίας, άποστείλη ε'ις τόν Ύπουργόν -Συγκοινωνιών και 
"Εργων, μέσω του Έπαρχου Πάφου, λεπτομερή στοιχεία περί το δι
καίωμα ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις τούτων, ως και πλήρως ήτιο 
λογημένην εκθεσιν περί τών λόγων τής ενστάσεως αύτοΰ. 

ΠΙΝΑΞ 

Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τοις χωρίοις Πραιτώρι, Φιλούσα 
και Άρμίνου τής Επαρχίας Πάφου ύπό τεμάχια και εν σχέσει προς 
τά τεμάχια υπ' αριθμούς 372 (μέρος), 373 (μέρος), 15 (μέρος), 4/2/1 
(μέρος), 16 (μέρος), 19 (μέρος), 4/1 (μέρος), 20 (μέρος), 20/1 
(μέρος), 20/2 (μέρος), 20/3 (μέρος), 20/4 (μέρος) του Κυβερνη
τικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XLVI.39, τεμάχια ύπ' αρ. 1123 (μέ
ρος), 1121/4 (μέρος), 1121/3 (μέρος), 1121 (μέρος), 1121/2 (μέρος), 
1121/1 (μέρος), 1048 (μέρος), 152/2 (μέρος), 152/1 (μέρος), 1014/3 
(μέρος), 1014/1 (μέρος), 1014/2 (μέρος), 1015 (μέρος) τόΟ Κυβερ
νητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XLV1.31, τεμάχια ύπ' αριθμούς 93/1 
(μέρος), 35/1 (μέρος), 35 (μέρος) του Χωριτικου Σχεδίου του χω
ρίου Φιλούσα, τεμάχια ύπ' αριθμούς 169 (μέρος), 171/2 (μέρος), 172 
(μέρος), 173 (μέρος), 195 (μέρος), 197/1 (μέρος), 191 (μέρος). 192 
(μέρος), 184/2 (μέρος), 182 (μέρος), 183 (μέρος), 315.1 (μέρος) 
του Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XLVI.31, τεμάχια ύπ' άρ. 
1048/1/3 (μέρος),, 1041/1 (μέρος), 1042/1 (μέρος), 1043/1 (μέ
ρος), 1044/1 (μέρος), 1046/1 (μέρος), 1032 (μέρος), 1034 (μέρος), 
1036 (μέρος), 1035 (μέρος), 996 (μέρος), 998 (μέρος), 994 (μέρος), 
990 (μέρος), 787 (μέρος), 817 (μέρος), 814 (μέρος), 803/3 (μέρος), 
810/1 (μέρος), 809 (μέρος), 811 (μέρος), 824 (μέρος), 826 (μέρος), 
829 (μέρος), 836 (μέρος), 845 (μέρος), 844 (μέρος), 843 (μέρος), 
842 (μέρος), 854 (μέρος), 263 (μέρος), 255 (μέρος) και 254 (μέ
ρος) τον Κυβερνητκοΰ Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XLVI.3C. 

Ή εκτασις γής τής εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εξ εξ 
σκαλών, ενός προσταθίου και 750 τετραγωνικών ποδών περίπου και 
δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί του. σχετικού σχεδίου του υπο
γεγραμμένου ύπό του Διευθυντού Τμήματος Δημοσίων "Εργων ημε
ρομηνίας 26ης Μαΐου 1971. 
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Άντιγραφον τοϋ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
υπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Πάφου. 

Τη 21 η 'Ιουνίου 1971 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 
(Υ.Σ.Ε. 21/61/A/VΙ.) 

'Αριθμός 455 

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως. 

Δια τοϋ παρόντος γνωστοποιείται ότι ή εν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τον άκόλου
θον σκοπόν δημοσίας ωφελείας,, ήτοι δι' άρχαιολογικάς άνασκαφάς 
ή την συντήρησιν ή αξιοποίησα/ αρχαίων μνημείων ή αρχαιοτήτων 
ή τή,ν άνάπτυξιν των πέριξ κειμένων χώρων καΐ ή άπαλλοτρίωσις 
αυτής επιβάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια τήν διενέρ
γειαν αρχαιολογικών ανασκαφών και την συντήρησιν αρχαιοτήτων 
ε'ις Κάτω Πάφον. 

Πάς δστις ισχυρίζεται δτι κέκτη,ται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον επί της ώς εϊρηται Ιδιοκτησίας και ένίσταται εις την σκοπού
μενη ν άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ήμερων άπό 
της δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω έφη
μερίδι τής Δημοκρατίας,, άποστείλη ε'ις τον Ύπουργόν Συγκοινωνιών 
και "Εργων, μέσω του Έπαρχου Πάφου, λεπτομερή στοιχεία περί 
το δικαίωμα ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις τούτων, ώς και πλήρως 
ήτιολογημένην εκθεσιν περί τών λόγων τής ενστάσεως αύτου. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή 'ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία, έν τω χωρίω Κάτω Πάφος της 

Επαρχίας Πάφου υπό τεμάχιον και έν σχέσει προς το τεμάχιον υπ' 
αρ. 13 (μέρος), του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου LI.18. 

Ή έ'κτασις γης τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
δεκοατέντε σκαλών, τριών προσταθίων και 2,800 τετραγωινκών ποδών 
περίπου καΐ δεικνύεται δι* ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχε
δίου τοΰ ύπογεγεραμμένου υπό του Διευθυντού του Τμήμοπος 'Αρ
χαιοτήτων ημερομηνίας 21ης Μαΐου 1971. 

Άντιγραφον του ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
υπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Πάφου. 

Τή 21η Ιουνίου 1971. 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 
(Υ.Σ.Ε. 221/1968.) 


