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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 
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της 31ης 'Ιουλίου 1970, ή Κυπριακή Δημοκρατία, Άπαλλοτριοΰσα 
,'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησα/ απαλλοτριώσεως και περιγραφήν και 
λεπτομέρειας της ακινήτου ιδιοκτησίας (έν τοις εφεξής αναφερομέ
νης ώς «ή ακίνητος ιδιοκτησία»), ήτις είναι αναγκαία δια τους έν 
αυτή περιγραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει παν 
πρόσωπον ίσχυριζόμενον δτι έχει οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον 
επί τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας και ένιστάμενον ε'ις τήν σκοπουμένην 
άπαλλοτρίωσιν ταύτης δπως ύποβάλη τήν ενστασιν αυτού ομού μετά 
των αποδείξεων και λόγων προς ύποστήριξιν αυτής εντός τής έν τή 
ρηθείσ'η γνωστοποιήσει αναφερομένης προθεσμίας' 

Και επειδή ουδεμία ^νστασις υπεβλήθη κατά τής σκοπούμενες 
απαλλοτριώσεως τής ακινήτου Ιδιοκτησίας* 

Και επειδή,, λαμβανομένων υπ' δψιν άπασών έν γένει των περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος 'ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή 
δια τους έν τή είρημένη γνωστοποιήσει εκτιθεμένους σκοπούς, ή οιον
δήποτε των τοιούτων σκοπών : 

Δια ταύτα, ό Υπουργός, Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
του άρθρου 6 του περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, ή 
ένάσκησις τών όποιων ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου εις 
αυτόν, διά του παρόντος διατάττει τήν άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου 
'ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών του ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετσ τή 22α Ιανουαρίου 1971. 
(Υ. Σ.Ε. 174/63/3.) 

'Αριθμός 82 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάτοογμα 'Απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 

'Επειδή διά τής Διοικητικής Πράξεως ύπ' άρ. 758, δημοσιευθείσης 
έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας 
τής 25ης Σεπτεμβρίου 1970, ή Κυπριακή Δημοκρατία, 'Απαλλοτρι
οΰσα 'Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και περιγρα
φήν και λεπτομέρειας τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας (έν τοις εφεξής ανα
φερομένης ώς «ή ακίνητος ιδιοκτησία»)· ήτις είναι αναγκαία διά τους 
έν αυτή περιγραφόμενους σκοπούς δημοσίας ωφελείας και έκάλει παν 
πρόσωπον Ίσχυριζόμενον. δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον επί τής ακινήτου ιδιοκτησίας καΐ ένιστάμενον εις τήν σκοπουμέ
νην άπαλλοτρίωσιν ταύτης δπως ύποβάλη τήν ενστασιν αυτού ομού 
μετά των αποδείξεων και λόγων προς ύποστήριξιν αυτής εντός τής 
έν τή ρηθείση γνωςττοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας' 

Κα! επειδή ό Υπουργός Εσωτερικών, άμα τή παρόδω τής έν τή 
προμνησθείση γνωστοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας, κατόπιν 
εξετάσεως τής ενστάσεως τής γενομένης κατά της σκοπούμενης άπαλ. 
λοτριώσεως τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας, διεβίβασε ταύτην προς το 
Ύπουργικόν Συμβούλιον όμοΰ μετά τών παρατηρήσεων και υποδεί
ξεων :του έιΐ' οώτής' 


