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ή την άνάπτυξιν των πέριξ κειμένων χώρων ή δια τήν προστασίαν 
αρχαιολογικών χώρων και ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται δια 
τους ακολούθους λόγους, ήτοι δια τήν διενέργειαν αρχαιολογικών 
ανασκαφών και τήν συντήρησιν, άξιοποίησιν και άνάπτυξιν του αρ
χαίου μνημείου του 'Ανακτόρου του Βουνίου και των πέριξ κειμένων 
χώρων. 

Πάς δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον έπί της ως εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπούμε
νη ν απαλλοτρίωσα/ ταύτης, καλείται δπως, εντός 15 ημερών άπό της 
δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω εφημέριοι 
της Δημοκρατίας, άποστείλη ε'ις τον Ύπουργόν Συγκοινωνιών και 
"Εργων, μέσω του Έπαρχου Λευκωσίας, λεπτομερή στοιχεία περί 
το δικαίωμα ή συμφέρον αύτου, αποδείξεις τούτων, ως και πλήρως 
ήτιολογημένην έκθεσιν περί τών λόγων της ενστάσεως αύτου. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή Ιδιωτική, ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Λουτρός της Επαρ

χίας Λευκωσίας ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τα τεμάχια υπ' άρ. 
1C0/2 (δλον), 100/1/1 (δλον) και 100/1/2 (δλον), του Κυβερνητικού 
ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου XVIII.56. 

Ή εκτασις γης της έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έξ 9 
σκαλών, 2 προσταθίων και 2,800 τετραγωνικών ποδών περίπου και 
δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του υπο
γεγραμμένου ύπό του Διευθυντού του Τμήματος 'Αρχαιοτήτων ημε
ρομηνίας 25ης Μαΐου 1971. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γράφε ίω του Έπαρχου 
Λευκωσίας έν Λευκωσία. 

Τη 3η Σεπτεμβρίου 1971. 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

ΆπαλλοτριοΟσα 'Αρχή. 
(Υ. Σ. Ε. 137/66.) 

'Αριθμός 718 
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 διά τους ακο
λούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας., ήτοι διά τήν προμήθειαν, συντή
ρησιν και άνάπτυξιν τών προμηθειών αΐτινες είναι άναγκαΐαι ε'ις τήν 
ζωήν ή προάγουσι τήν εύημερίαν του κοινού, τήν συντήρησιν και δια
νομή,ν ύδατος και τήν καλυτέραν χρησιμοποίησιν και άνάπτυξιν ιδιο
κτησίας διά δημοσίαν ώφέλειαν ή οιονδήποτε τών ρηθέντων σκοπών 
ή δε άπαλλοτρίωσις ταύτης επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, 
ήτοι διά τήν βελτίωσιν της ύδατοπρομηθείας του χωρίου Κάτω Μονή. 

Πάς δστίς Ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον επί της ώς εϊρηται 'ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπουμένην 
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άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται όπως, εντός 15 ημερών από της δη
μοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω έφημερίδι 
της Δημοκρατίας, άποστείλη εις την Έπιτροπε ίαν Ύδατοπρομηθείας 
Παλαιό μετόχου, μέσω του Έ π α ρ χ ο υ Λευκωσίας, λεπτομερή στοιχεία 
περί το δικαίωμα ή συμφέρον αύτοΰ, αποδείξεις τούτων, ώς και πλή
ρως ήτιολογημένην εκθεσιν περί των λ ό γ ω ν της ενστάσεως αύτου. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Παλαιομέτοχον της 

Ε π α ρ χ ί α ς Λευκωσίας υπό τεμάχιον καΐ έν σχέσει προς το τεμάχιον 
ύπ' άρ. 650 (μέρος) , του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδ ίου 
XXΙ Χ/7. 

Ή έκτασις γ η ς της έν λ ό γ ω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
1,050 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώ
ματος επί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου ύπό του Έ π α ρ 
χου Λευκωσίας, ημερομηνίας 28ης Αυγούστου 1971. 

Άντ ίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τώ Γραφείω του Έ π α ρ χ ο υ 
Λευκωσίας. 

(Υ.Ε. 36/61.) 

Έ γ έ ν ε τ ο τή 1η Σεπτεμβρίου 1971. 

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ε Ι Α ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ, 

Άπαλλοτρ ιουσα 'Αρχή. 

'Αριθμός 719 

Ο ΠΕΡΙ Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Η ! ΑΠΑΑΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 6. 

Ε π ε ι δ ή δια της διοικητικής πράξεως ύπ ' άρ. 539 δημοσιευθείσης 
έν τω Τρίτω Παραρτήματα της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας 
της 23ης 'Απριλίου 1971, ή Κυπριακή Δημοκρατία, 'Απαλλοτριουσα 
'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγραφήν και 
λεπτομέρειας της ακινήτου ιδιοκτησίας (έν τοΐς εφεξής αναφερομένης ώς 
«ή ακίνητος ιδιοκτησία») ήτις είναι αναγκαία δια τους έν αυτή περι
γραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει πάν πρόσωπον 
ισχυριζόμενο*/ δτι έχει οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον έτη της ακινήτου 
ιδιοκτησίας και ένιστάμενον είς τήν σκοπουμένην απαλλοτρίωση/ ταύτης 
δπως ύποβάλη τήν ένστασιν αύτοΰ όμοΰ μετά των αποδείξεων και λό
γων προς ύποστήριξιν αυτής εντός της έν τή ρηθείση γνωστοποιήσει 
αναφερομένης προθεσμίας· 

Και επειδή ουδεμία ένστασις υπεβλήθη κατά τής σκοπούμενης ά/παλ
λοτριώσεως τής ακινήτου ιδιοκτησίας' 

Και επειδή, λαμβανομένων ύπ' δψιν άπασών έν γένει των περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή διά 
τους έν τή είρημένη γνωστοποιήσει εκτιθεμένους σκοπους, ή οίονδήποτε 
των τοιούτων σκοπών : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τού 


