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Επαρχία Κυρήνειας—Χωρίον "Αγιος Επίκτητος (Περιοχή παρά την 
τοποθεσίαν γνωστήν ώς Παχύαμμον). 
Ή παραλία ήτις αποτελείται εκ μέρους των τεμαχίων άρ. 108 και 

121 τόΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου άρ. ΧΙΙ.24.Ε.2 καΐ 1 
και ή παρακείμενη θαλάσσια ζώνη ή περικλεισμένη μεταξύ της ακτής 
και της ευθείας ήτις ενώνει τά Κυβερνητικά Χωρομετρικά Τριγωνο
μετρικά Σημεία άρ. 15 και 601 επί τοΰ εν λόγω Κυβερνητικού Χωρο
μετρικου Σχεδίου, ώς σαφέστερον καθορίζονται διά χρώματος κί
τρινου και κυανού επί ενιαίου Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου, 
σημειουμένου διά του γράμματος «Ζ», και κατατεθειμένου εις το Γρα
φεΐον του Βοηθού Έπαρχου Κυρήνειας προς έπιθεώρησιν υπό παντός 
ενδιαφερομένου προσώπου. 

Έγένετο τήν 13ην Αυγούστου 1968 
(Υ. Σ.Ε. 129/67.) 

'Αριθμός 575 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 31 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 48 ΤΟΥ 1964) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 6 (1) 
Το Ύπουργικόν Συμβούλιον ασκούν τάς εξουσίας τάς χορηγουμέ

νας εις αυτό δυνάμει τοΰ άρθρου 6 (1) του περί 'Αρχαιοτήτων Νόμου 
διατάττει όπως ή Νεκρόπολις Κιτίου ή κειμένη εις Λάρνακα τής 
'Επαρχίας Λάρνακος και αναφερομένη εις τά χωρομετρικά σχέδια 
εις Φύλλον F υπ' αριθμόν Σχεδίου 1706 και Τεμαχίου 1 (μέρος), άνα
κηρυχθή ώς άρχαΐον μνημεΐον και προστεθή εις τον Δεύτερον Πίνακα 
του είρημένου Νόμου. 

(Υ.Σ.Ε. 606/59/4.) 

'Αριθμός 576 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις απαλλοτριώσεως 
Διά του παρόντος γνωστοποιείται ότι ή εν τω παρατιθεμένω Πινάκι 

περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία διά τον άκόλουθον 
σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι διά τήν προμήθειαν, συντήρησιν και 
άνάπτυξιν των προμηθειών αΐτινες είναι άναγκαΐαι εις τήν ζωήν ή 
προάγουσι τήν εύημερίαν τοΰ κοινού, τήν συντήρησιν και διανομή ν 
ύδατος και τήν καλυτέραν χρησιμοποίηση/ και άνάπτυξιν ιδιοκτησίας 
διά δημοσίαν ώφέλειαν ή οιονδήποτε των ε'ιρημένων σκοπών και ή 
άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται διά τους ακολούθους σκοπούς, ήτοι 
διά τήν κατασκευήν εμπλουτιστικού φράγματος. 

Πάς όστις ισχυρίζεται ότι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον επί τής ώς εϊρηται ιδιοκτησίας και ένίσταται ε'ις τήν σκοπουμένην 
άπαλλοτρίωσιν ταύτης καλείται όπως εντός 15 ημερών άπό τής δημο
σιεύσεως τής Γνωστοποιήσεως ταύτης εν τη έπισήμω έφημερίδι τής 
Δημοκρατίας, άποστείλη εις τον Ύπουργόν Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων, μέσω τοΰ Έπαρχου 'Αμμοχώστου, λεπτομερή στοιχεία περί 
τό δικαίωμα ή συμφέρον αύτοΰ, αποδείξεις τούτων ώς και πλήρως 
ήτιολογημένην έ'κθεσιν περί των λόγων τής ενστάσεως αύτου. 


