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άρ. 110/1/2 (μέρος), του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
XXIV/50W.I. 

Ή εκτασις γης της εν λόγω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
μιας σκάλας, ενός προσταθίου και 350 τετραγωνικών ποδών περίπου 
και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος έπι του σχετικού σχεδίου του 
υπογεγραμμένου ύπό τοΟ Διευθυντού του Τμήματος 'Αρχαιοτήτων 
ημερομηνίας 2ας 'Ιουνίου 1971. 

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

Τη 10η Αυγούστου 1971. 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Άπαλλοτριουσα. 'Αρχή. 
(Υ. Σ.Ε. 198/1959/8/Α/4.) 

'Αριθμός 664 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις απαλλοτριώσεως. 

Διά· του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος Ιδιοκτησία είναι αναγκαία δια τους ακο
λούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, ήτοι δια την δημιουργίοα/, συν
τήρησιν και άνάπτυξίν δημοσίων κτιρίων εντός της Δημοκρατίας και 
ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, 
ήτοι διά σκοπούς σχετιζομένους με τήν άνέγερσιν κρεοπωλείου και 
δημοσίων αποχωρητηρίων εντός του χωρίου Γύψου τής 'Επαρχίας 
'Αμμοχώστου. 

Πας όστις Ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον επί τής ως εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπουμένην 
άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ήμερων άπό τής δη
μοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω έφημερίδι τής 
Δημοκρατίας, άποστείλη ε'ις τήν Έπιτροπήν Δημοσίας 'Υγείας Γύψου, 
μέσω του Έπαρχου 'Αμμοχώστου, λεπτομερή στοιχεία περί το δικαί
ωμα' ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις τούτων, ώς καΐ πλήρως ήτιολο
γημένην εκθεσιν περί των λόγων τής ενστάσεως αύτου. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία έν τω χωρίω Γύψου τής Επαρχίας 

'Αμμοχώστου ύπό τεμάχιον καΐ έν σχέσει προς το τεμάχιον ύπ' άρ. 
309 (μέρος), του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου ΧΙΥ.62.Ε.Ι. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
δύο προσταθίων και 1,600 τετραγωνικών ποδών περίπου καΐ δεικνύ
εται δι' ερυθρού χρώματος έπί του σχετικού σχεδίου τοΟ ύπογεγραμ
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μένου ύττό του Έπαρχου 'Αμμοχώστου ημερομηνίας 10ης Αυγούστου 
1971. 

Άντίγραφον τοΟ ειρη μένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
'Αμμοχώστου. 

Έγένετο τη 14η Αύγουστου 1971. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΓΥΨΟΥ, 
Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 

(Υ.Ε. 90/66.) 

'Αριθμός 665 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 

'Επειδή δια της διοικητικής πράξεως ύπ' άρ. 14, δημοσιευθείσης έν 
τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας 
τής 15ης 'Ιανουαρίου 1971, ή Χωριτική 'Επιτροπή Υγείας Συκόπε
τρας, 'Απαλλοτριουσα 'Αρχή, εξέδωσε Γνωστοποίησιν 'Απαλλοτριώ
σεως και περιγραφήν και λεπτομέρειας της ακινήτου ιδιοκτησίας (έν 
τοις εφεξής αναφερομένης ώς «ή ακίνητος Ιδιοκτησία») ήτις είναι 
αναγκαία διά τους έν αύτη καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφε
λείας και έκάλει παν πρόσωπον Ίσχυριζόμενον δτι κέκτηται οιονδή
ποτε δικαίωμα ή συμφέρον επί τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας και ένιστά
μενον ε'ις τήν σκοπουμένην απαλλοτρίωση ταύτης δπως ύποβάλη τήν 
ενστασιν αυτού* όμοΰ μετά των αποδείξεων και λόγων προς ύποστή
ριξιν αυτής εντός τής έν τή ρηθείση γνωστοποιήσει καθοριζομένης 
προθεσμίας' 

Και επειδή ή Άπαλλοτριουσα 'Αρχή, άμα τή παρόδω τής έν τή 
προμνησθείση Γνωστοποιήσει 'Απαλλοτριώσεως καθοριζομένης προ
θεσμίας, κατόπιν εξετάσεως τής ενστάσεως τής γενομένης κατά τής 
σκοπούμενης απαλλοτριώσεως τής ακινήτου Ιδιοκτησίας, διεβίβασε 
ταύτην ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον όμου μετά των παρατηρήσεων 
και υποδείξεων της έπ' αυτής" 

Και επειδή, λαμβανομένων ύπ' δψιν άπασών έ ν γένει των περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος Ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή 
διά τους έν τή είρημένη γνωστοποιήσει καθοριζόμενους σκοπούς' 

Κα! επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον έχει εγκρίνει τήν ώς εΐρη
ται άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας : 

Διά ταύτα, ή Άπαλλοτριουσα Αρχή, ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εϊς αυτήν δυνάμει του άρθρου 6 του περί Αναγκαστι
κής Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά του παρόντος διατάττει τήν άπαλ
λοτρίωσιν τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών του ρη
θέντος Νόμου. 

Έγένετο τή 8η 'Ιουλίου 1971. 
(Υ.Ε. 1278/59/Δ/4.) 


