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λαμβανομένων,, των τεμαχίων αρ. 16, 15/1/1, 13/2, 12, 4; 3 και 2 του 
Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου αρ. LIX.1 τούτων συμπεριλαμ
βανομένων, ώς και τών τεμαχίων αρ. 176/1, 175 και 174/2 του Κυ
βερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου άρ. LIV.57 μέχρι της βορειοδυτι
κής γωνίας του τελευταίου αναφερθέντος τεμαχίου της ευρισκομένης 
επί της κυρίας όδοΰ Πάφου—Λεμεσού' εκείθεν με άνατολικήν κατεύ
θυνσιν κατά μήκος της είρη,μένης κυρίας όδοΰ μέχρι του σημείου 
δπου άρχεται ή οδός ή άγουσα προς το χωρίον «Κάτω Πολεμίδια», 
παρά την νοτιοδυτικήν γωνίαν του τεμαχίου άρ. 168/3 του ε'ιρημένου 
σχεδίου" εκείθεν με βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος της τε
λευταίας αναφερθείσης όδοΰ μέχρι του σημείου αρχής. 

Έγένετο τή 8η 'Ιανουαρίου 1971. 

'Αριθμός 80 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 31 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 48 ΤΟΥ 1964) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 11 (1). 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορηγου
μένας ε'ις αυτό δυνάμει του εδαφίου (1) τοΰ άρθρου 11 τοΰ περί 'Αρ
χαιοτήτων Νόμου καί διά τους σκοπούς τους έν τω ώς εϊρηται έδα
φίω αναφερομένους, διατάττει δπως εντός της περιοχής τής περιγρα
φόμενης έν τω κάτωθι Πινάκι, ήτις γειτνιάζει προς τό άρχαΐον 
μνημεΐον του Κιτίου, ουδεμία οικοδομή άνεγείρηται, έπανεγείρηται ή 
έπισκευάζηται, καί ουδέν δένδρον άποκόπτηται, είμή συμφώνως προς 
τους δρους γραπτής αδείας χορηγούμενης ύπό του Έπαρχου Λάρ-
νακος. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος 'ιδιοκτησία έν τή πόλε ι Λάρνακι ύπ' άρ. τεμα

χίου 181 (δλον), του Συμπλέγματος Ε τής ενορίας Λάρνακος. 
Ή έ'κτασις γής τής έν λόγω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται έξ 

επτά σκαλών, δύο< προσταθίων καί 2,127 τετραγωνικών ποδών περί
που καί δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος έπί τοΰ Κτηματολογικού 
Σχεδίου ύπ' αύξοντα αριθμόν 2174 τοΰ κατατεθειμένου έν τω Γρα
φείω του Διευθυντού του Κτηματολογικού καί Χωρομετρικου Τμή
μοπτος. 

Εξεδόθη την 21 ην 'Ιανουαρίου 1971. 

'Αριθμός 81 

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 

'Επειδή διά τής διοικητικής πράξεως ύπ' άρ. 637, δημοσιευθείσης 
έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας 


