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Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς επιθεώρησαν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λάρ)νακος. 

Τη 26η Μαρτίου 1971. 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΟΣ, 

ΆπαλλοτρίοΟσα 'Αρχή. 
(Υ.Ε. 1377/59/5.) 

'Αριθμός 210 
Ο. ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα Έπιτάξεως δυνάμει του άρθρου 4. 
Δεδομένου δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί

νητος ιδιοκτησία" (έν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή ιδιοκτησία»), 
είναι αναγκαία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι δια σκοπούς αμύνης τής Κυπριακής Δημοκρατίας ή δέ έπίταξις 
ταύτης επιβάλλεται διά^τούς ακολούθους λόγους, ήτοι δια την άμυναν 
τής Δημοκρατίας : 

Δια ταύτα, ό Υπουργός. 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του άρθρου 
4 του: περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών όποιων 
ανετέθη' υπό. του Υπουργικού Συμβουλίου ε'ις αυτόν, δια του παρόν
τος· διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία· δια. το ν ώς άνω. σκοι
πόν^καί διατάττει τήν έπίταξιν αυτής υπό τής. Δημοκροττίας δια τον 
ώς: εΐρηται σκοπό ν δια περίοδον >ένός έτους άπό τής ημερομηνίας τής 
δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος έν τή έπισημω έφημερίδι 
τής Δημοκρατίας. 

Π I Ν.Α Ξ 
'Μ ιδιωτική· ακίνητος ιδιοκτησία έν τω· χωρίω Τέμπλος. τής. Επαρ

χίας Κυρήνειας ύπό. τεμάχιον και έν σχέσει προς τό τεμάχιο^ ΰπ* ά'ρ; 
1'89> (μέρος)1, του Κυβερνητικού Χωρομετρικού Σχεδίου Χ.ΙΙ.19.Ε.Ι. 

Ή. εκτασις γής τής έν λόγω· ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
μιας σκάλας, 3 προσταθίων, καί 2,000 τετραγωνικών ποδών περίπου 
και δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος έπί του σχετικού σχεδίου τοΟ 
υπογεγραμμένου ύπό του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εσω
τερικών ημερομηνίας 22ας Μαρτίου 1971. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας/Κυρήνειας έν Κυρήνεια.. 

Έγένετο τή 22α Μαρτίου 1971. 
(Υ.Ε. 40/Ζ/2/1/3891) 

'Αριθμός 211 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 2ΐ ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50ΤΟΥ 1966) 

■ Διάταγμα παρατάσεως περιόδου διατάγματος έπιτάξεως 
δυνάμει του άρθρου 4 (3) 

'Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως υπ' αριθμόν 290 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου 


