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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. 


