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ρίου Κρατικού Δάσους ΛεμεσοΟ, ήτις ενώνει το Δασικόν Όρόσημον 
Άρ. 21 του είρημένου Δάσους μετά τοΰ Δασικού Όροσήμου Άρ. 20 
τοϋ είρημένου Δάσους, 1,850 πόδια έκ του τελευταίου αναφερθέντος 
Δασικού Όροσήμου" εκείθεν με νοτιοανατολική ν καΐ βορειοανατο
λικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος της είρημένης Δασικής 'Οροθετικής 
Γραμμής μέχρι του Δασικού Όροσήμου Άρ. 18 του είρημένου Δά
σους" εκείθεν νοτιοανατολικός ε'ις ευθείαν γραμμήν μέχρι του Δασι
κού Όροσήμου Άρ. 16 τοΰ είρημένου Δάσους" έκεΐθεν νοτιοανατο
λικός είς ευθείαν γραμμήν μέχρι του Δασικού Όροσήμου Άρ. 14 τοΟ 
είρημένου Δάσους' έκεΐθεν νοτιοανατολικός είς ευθείαν γραμμήν 
μέχρι σημείου επί τής ευθείας γραμμής ήτις ενώνει το Δασικόν Όρό
σημον Άρ. 12 του είρημένου Δάσους μετά τοΰ Κυβερνητικού Χωρο
μετρικοΰ Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 129/4 επί τοΰ Κυβερνητικού 
Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Άρ. LIV.21, 2900 πόδια έκ τοΰ τελευταίου 
αναφερθέντος Τριγωνομετρικού Σημείου" έκεΐθεν νοτιοδυτικούς είς 
ευθείαν γραμμήν μέχρι τοΰ είρημένου Τριγωνομετρικού Σημείου" 
έκεΐθεν νοτιοδυτικούς είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ απωτάτου νοτίου 
σημείου τοΰ τεμαχίου Άρ. 362 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχε
δίου Άρ. LIV.28' έκεΐθεν βορειοδυτικούς είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι 
τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Τριγωνομετρικού Σημείου Άρ. 125/ 
4 επί τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Άρ. LIV.11' έκεΐθεν 
βορειοδυτικώς είς εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα περιοχή εμφαίνεται πλαισιουμένη 
δι' ερυθράς βαφής επί τοΰ χάρτου ύπ' αύξοντα Άρ. 2296. 

Έγένετο τη 4η Νοεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. & Β. 1014/IV.) 

Αριθμός 915 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις Απαλλοτριώσεως 

Διά του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πινάκι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τον άκό
λουθον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι διά τήν δημιουργίαν και 
άνάπτυξιν οδών έν τη Δημοκρατία ή δι' οιονδήποτε τών ρηθέντων 
σκοπών και ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται διά τους ακολού
θους λόγους, ήτοι διά τήν βελτίωσιν, εύθυγράμμισιν και ασφαλτό
στρωσα/ τής οδού Κελοκεδάρων— Σαλαμιοΰ. 

Πας όστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ
φέρον έπί τής ώς εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται είς τήν σκοπου-
μένην απαλλοτρίωσα/ ταύτης καλείται δπως, εντός 15 ήμερων από 
τής δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν τη έπισήμω έφη-
μερίδι τής Δημοκρατίας άποστείλη είς τον Ύπουργόν Συγκοινωνιών 
και "Εργων, μέσω τοΰ Έπαρχου Πάφου, λεπτομερή στοιχεία περί το 
δικαίωμα ή συμφέρον αύτοΰ, αποδείξεις τούτων, ώς και πλήρως ήτιο-
λογημένην εκθεσιν περί τών λόγων τής ενστάσεως αυτού. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Σαλαμιοΰ τής Επαρ

χίας Πάφου ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τά τεμάχια ύττ' αριθ. 
137 (μέρος), 135/3 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχε
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δίου XLVI.44 και τεμάχιον ύπ' αριθμόν 308 (μέρος) του Κυβερνη
τικού Χωρομετρικοϋ Σχεδίου XLVI.52. 

Ή εκτασις γης της εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
μιας σκάλας, τριών προσταθίων και 2,800 τετραγωνικών ποδών πε
ριττού και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου 
του υπογεγραμμένου υπό του Διευθυντού Τμήματος Δημοσίων "Έρ
γων, ημερομηνίας 30ης 'Απριλίου 1971. 

Αντίγραφαν του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Πάφου. 

Τη 9,η Νοεμβρίου 1971. 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Άπαλλοτριουσα 'Αρχή. 
(Υ. Σ.Ε. 21/61/A/VII.) 

'Αριθμός 916 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ώ Σ Ε Ω ς ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα απαλλοτριώσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 6 

Επειδή δια της διοικητικής πράξεως υπ' αριθμόν 567 δημοσιευ
θείσης έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Δη
μοκρατίας της 30ης 'Ιουλίου 1971, το Ραδιοφωνικόν "Ιδρυμα Κύπρου, 
Άπαλλοτριουσα Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίησιν απαλλοτριώσεως και 
περιγραφήν και λεπτομέρειας της ακινήτου ιδιοκτησίας (έν τοις 
εφεξής αναφερομένης ώς «ή ακίνητος ιδιοκτησία») ήτις είναι αναγ
καία διά τους έν αυτή καθοριζόμενους σκοπούς δημοσίας ωφε
λείας καΐ έκάλει πάν πρόσωπον Ίσχυριζόμενον δτι κέκτηται οιον
δήποτε δικαίωμα ή συμφέρον έπί της ακινήτου ιδιοκτησίας και 
ένιστάμενον ε'ις τήν σκοπουμένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης σπως ύπο
βάλη τήν ενστασιν αύτοΟ όμοΟ μετά των αποδείξεων και λόγων προς 
όποστήριξιν αυτής εντός της έν τή ρηθείση γνωστοποιήσει καθορι
ζομένης προθεσμίας' 

Και επειδή ουδεμία ένστασις υπεβλήθη κατά. τής σκοπούμενης 
απαλλοτριώσεως τής ακινήτου Ιδιοκτησίας' 

Και επειδή, λαμβανομένων υπ' δψιν άπασών έν γένει τώ,ν περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον δπως ή ακίνητος 'ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή 
διά τους έν τή είρημένη γνωστοποιήσει καθοριζόμενους σκοπούς' 

Κα! επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον έχει εγκρίνει τήν ώς εϊρηται 
άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου ιδιοκτησίας : 

Διά ταΰτα, ή Άπαλλοτριουσα Αρχή ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις αυτήν δυνάμει τοΰ άρθρου 6 του περί Αναγκα
στικής Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά του παρόντος διατάττει τήν 
άπαλλοτρίωσιν τής ακινήτου Ιδιοκτησίας δυνάμει των προνοιών τοΰ 
ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τη 4η Νοεμβρίου 1971 
(Υ.Ε. 82/62/4.) 


