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'Αριθμός 735 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 31 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 48 ΤΟΥ 1964) 

Γνωστοποίησις δυνάμει του άρθρου 11(1)· 
Το Ύπο.υργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας δι' ών περι-

βέβληται δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) του άρθρου 11 του περί 'Αρχαιο
τήτων Νόμου και δια τους σκοπούς τους έν τω ως εϊρηται έδαφίω 
αναφερομένους, διατάττει δπως εντός της περιοχής τής περιγραφό
μενης έν τω κάτωθι Παραρτήματι, ήτις γειτνιάζει προς το άρχαΐον 
μνημείον του Φρουρίου Κυρήνειας, ούδεμίο; οικοδομή άνεγείρηται, 
έπανεγείρηται, ή έπισκευάζηται και ουδέν δένδρον άποκόπτηται, 
ειμή συμφώνως προς δρους γραπτής άδειας χορηγούμενης ύπό τοΰ 
Έπαρχου Κυρήνειας. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ή ακίνητος ιδιοκτησία έν τή πόλει Κυρήνεια ύπ' αριθμούς τεμα

χίων 137 (δλον), 138 (δλον) τοΰ Συμπλέγματος «C» Κάτω Κυρήνειας, 
1 (δλον), 2 (δλον), 3 (δλον), 23 (δλο\/), 24 (μέρος), 25 (δλον), 62 
(δλον), 68 (δλον), 69 (δλον), 70 (δλον), 71 (δλον), 72 (δλον), 73 
(δλον) και 74 (δλον) τοΰ Συμπλέγματος «Α» Πάνω Κυρήνειας. 

Ή εκτασις γής τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
43 σκαλών, δύο προσταθίων καΐ 1,479 τετραγωνικών ποδών περίπου, 
και πλαισιοΰται.δι' έρυθροΰ χρώματος επί τοΰ Κτηματολογικού Σχε
δίου ύπ' αύξοντα αριθμόν 2248 τοΰ κατατεθειμένου έν τω Γραφείω 
τοΰ Διευθυντού τοΰ Κτηματολογικού καί Χωρομετρικοΰ Τμήματος. 

Εξεδόθη τήν 2αν Σεπτεμβρίου 1971 

'Αριθμός 736 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως 

Δια τοΰ παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος Ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τον άκό
λουθον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι δι' άρχαιολογικάς άνασκα
φάς ή τήν συντήρησιν ή άξιοποίησιν αρχαίων μνημείων ή αρχαιοτή
των ή τήν άνάπτυξιν τών πέριξ κειμένων χώρων ή διά τήν τίροστα
σίαν αρχαιολογικών χώρων καί ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται 
διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά τήν διενέργειαν αρχαιολο
γικών ανασκαφών ή τήν συντήρησιν ή άξιοποίησιν αρχαίων μνημείων 
ή αρχαιοτήτων ή τήν άνάπτυξιν τών πέριξ κειμένων χώρων. 

Πας δστις Ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον έπί τής ώς εϊρηται Ιδιοκτησίας καί ένίσταται εις τήν σκοπου
μένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται, δπως εντός δεκαπέντε ήμε
ρων άπό τής δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν τή έπι 
σήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, άποστείλη ε'ις τόγ Ύπουργόν 
Συγκοινωνιών καί "Εργων, μέσω τοΰ Έπαρχου Λάρνακος, λεπτο
μερή στοιχεία περί το δικαίωμα ή συμφέρον αύτοΰ, αποδείξεις τού
των, ώς καί πλήρως ήτιολογημένην εκθεσιν περί τών λόγων τής 
ενστάσεως αύτοΰ. 
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ΠΙΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τω χωρίω Χοιροκοιτία της 

Επαρχίας Λάρνακος ύτιό τεμάχια και εν σχέσει προς τα τεμάχια 
ύπ' αριθμούς 563 (μέρος), 565/1 (μέρος), 570/1 (μέρος), 568/1/1 
(μέρος), 569/3/1 (μέρος), 569/1/2 (δλον) του Κυβερνητικού Χωρο
μετρικοΰ Σχεδίου XLIX.61, τεμάχια ύπ' αριθμούς 96 (μέρος), 175/2 
(μέρος), 175/1 (μέρος), 174 (μέρος), 178 (μέρος) και 179 (μέρος) 
του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XLIX.62. 

Ή εκτασις γης της εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 
μιας σκάλας, τριών προσταθίων και 3,200 τετραγωνικών ποδών πε
ρίπου καΐ δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος έπί του σχετικού σχεδίου 
του υπογεγραμμένου ύπό του Διευθυντού Τμήματος 'Αρχαιοτήτων, 
ημερομηνίας 7ης Αυγούστου 1971. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό ποα/τός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λάρνακος. 

Τη 8η Σεπτεμβρίου 1971 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 

Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή. 
(Υ.Σ.Ε. 267/71.) 

'Αριθμός 737 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 

'Επειδή δια της διοικητικής πράξεως ύπ' αρ. 541, δημοσιευθείσης 
εν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρα
τίας της 23ης 'Ιουλίου 1971, ή Κυπριακήι Δημοκρατία, Άπαλλοτρι
ουσα Αρχή. εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγρα
φήν και λεπτομέρειας της ακινήτου ιδιοκτησίας (έν τοΐς εφεξής ανα
φερομένης ώς «ή ακίνητος Ιδιοκτησία»), ήτις είναι αναγκαία δια τους 
έν αύτη πρεγραφομένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει παν 
πρόσωπον ίσχυριζόμενον δτι έχει οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον 
επί της ακινήτου 'ιδιοκτησίας και ένιστάμενον εις την σκοπουμένην 
άπαλλοτρίωσιν ταύτης, δπως ύποβάλη την ενστασιν αύτου όμοΟ μετά 
τών αποδείξεων και λόγων προς ύποστήριξιν αυτής, εντός της έν 
τη ρηθείση γνωστοποιήσει αναφερομένης προθεσμίας' . 

Και επειδή ουδεμία ενστασις υπεβλήθη κατά της σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως τής ακινήτου Ιδιοκτησίας" 

Και επειδή, λαμβανομένων ύπ' όψιν άπασών έν γένει τών περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον όπως ή ακίνητος Ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή 
διά τους έν τη είρημένη γνωστοποιήσει εκτιθεμένους σκοπούς ή οιον
δήποτε τών ρηθέντων σκοπών : 

Διά ταύτα, το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας ε'ις αυτό δυνάμει τού άρθρου 6 του περί 'Αναγκα
στικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά του παρόντος διατάττει τήν 
άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών, του 
■ρηθέντος Νόμου. ..· .. , . . . . . . . 

Έγένετο τη 2α Σεπτεμβρίου 1971. 


