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£Η ιδιωτική ακίνητος ίιδιοκτησία έν τω χωρίω Κυθραία της Επαρ

χίας Λευκωσίας ύπό τεμάχια καί έν σχέσει προς τά τεμάχια ύπ' άρ. 
32 (μέρος), 33 (μέρος), 31 (μέρος), του Συμπλέγματος «Α», ενορία 
'Αγία Μαρίνα, τεμάχια ύπ' άρ. 105 (μέρος), 104 (μέρος), 83 (μέ
ρος), 13 (μέρος), 2 (μέρος), του Συμπλέγματος «Α», ενορία "Αγιος 
Γεώργιος, τεμάχια ύπ' άρ. 219 (μέρος), 218 (μέρος), 188 (μέρος), 
186 (μέρος), 185 (μέρος), 184 (μέρος), 183 (μέρος), 182 (μέρος), 
181 ;(μέρος), 193 (μέρος),. 121 (μέρος), 207 (μέρος), 208 (μέρος), 
209 (μέρος), 140 (μέρος), 210 (μέρος), 180 (μέρος), 178 (μέρος), 
177 (μέρος),. 176 (μέρος), 175 (μέρος), 174 (μέρος), 173 (μέρος), 
172 (μέρος), 171 (μέρος), 211 (μέρος), 161 (μέρος), 162 (μέρος), 
163 (μέρος), 214 (μέρος), 215 (μέρος), 216 (μέρος), 164 (μέρος), 
167 (μέρος), 169 (μέρος), 168 (μέρος), του Συμπλέγματος «Α», 
ενορία Χαρδακιώτισσα, τεμάχια ύπ' άρ. 16 (μέρος), 59 (μέρος), 58 
(μέρος), 17 (μέρος), 263 (μέρος), 264 (μέρος), 262 (μέρος), 261 
(μέρος), 15 (μέρος), 257 (μέρος) και 256 (μέρος), του Συμπλέγμα
τος «Α», ενορία Συρκανιά. 

Ή έκτασις γης της έν λόγω ακινήτου 'ιδιοκτησίας σύγκειται έξ 91 
σκαλών καί 2,000 τετραγωνικών ποδών περίπου καί δεικνύεται δι' 
ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου 
ύπό τοΟ Διευθυντού του Τμήματος Δημοσίων "Εργων ημερομηνίας 
27ης 'Απριλίου 1971. 

Άντίγραφογ του ε'ιρημένου σχεδίου διοπίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λευκωσίας/Κυρηνείας έν Λευκωσία. 

Έγένετο τη 18η Μαΐου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 49/67/Α.) 

'Αριθμός 376 
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 άκί

νη,τος ιδιοκτησία (έ<ν τοις εφεξής αναφερομένη ώς «ή Ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία διά τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι διά τήν βελτίωσιν καί άνάπτυξιν δημοσίων οδών έν τή Δημοκρα
τία ή οιονδήποτε τών ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης επιβάλ
λεται διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά τήν κατασκευήν όδοΰ 
είς τήν τοποθεσίαν «Πογάζιν Ακάνθους» του χωρίου Μελούντα της 
'Επαρχίας 'Αμμοχώστου : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του άρθρου 
4 του περί Έπιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων 
ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, διά του παρόν
τος διακηρύττει δτι ή ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τους ώς άνω 
σκοπούς καί διατάττει τήν έπίταξίν αυτής ύπό της Δημοκροαίας διά 
τους ώς εϊρη,ται σκοπούς διά περίοδον δώδεκα μηνών από της ημε
ρομηνίας της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος έν τη έπισή
μω έφημερίδι της Δημοκρατίας. 
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•'Η ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Μελούντα της Επαρ

χίας 'Αμμοχώστου ύπό τεμάχια καί έν σχέοει προς τά τεμάχια ύπ' 
άρ. 235/26 (μέρος), 235/24 (μέρος), 235/20/2 (μέρος), 235/22 (μέ
ρος), 235/23 (μέρος), 235/25 (μέρος), 235/28 (μέρος), 265./1/1 (μέ
ρος) και 235/27 (μέρος), του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
XIV.II.E.2. 

Ή εκτασις γης τής έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έκ δύο 
σκαλών, ενός προσταθίου καί 2,800 τετραγωνικών ποδών περίπου 
καί δεικνύεται δι' ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του 
υπογεγραμμένου ύπό του Έπαρχου 'Αμμοχώστου ημερομηνίας 31ης 
Μαρτίου 1971. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
'Αμμοχώστου. 

Έγένετο τη 24η Μαΐου 1971. 
(Υ.Ε. S. 40/2/13/64/2.) 

'Αριθμός 377 
Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 2 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 42 ΤΟΥ 1961, 20 ΤΟΥ 1963 
ΚΑΙ 46 ΤΟΥ 1970) 

Έξουσιοδότησις δυνάμει του άρθρου 11 (1). 
Ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις έμέ δυνάμει του 

άρθρου 11 (1) του περί Δικηγόρων Νόμου, διά του παρόντος εξου
σιοδοτώ τόν κ. Κώσταν Ιωάννου, υπηρετούντα είς τό Γραφεΐον Φόρου 
Εισοδήματος, δπως έμφανίζηται, παρίσταται έπί Δικαστηρίω καί 
ενεργή έκ μέρους τής Δημοκρατίας έν πάση διαδικαστική διαδικα
σία αρχομένη δυνάμει τών διατάξεων τών περί Φορολογίας των Εισο
δημάτων Νόμων 1961 μέχρι 1969 καί τών περί Καθορισμού του Ποσοΰ 
καί 'Ανακτήσεως Φόρου Νόμων 1963 μέχρι 1969. 

Έν Λευκωσία τη 20η Μαΐου 1971. 
ΚΡΙΤΩΝ Γ. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ, 

Γενικός Είσαγγελεύς τής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 378 
Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 2 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 42 ΤΟΥ 1961, 20 ΤΟΥ 1963 ΚΑΙ 
46 ΤΟΥ 1970) 

Έξουσιοδότησις δυνάμει του άρθρου 11 (1). 
Ένασκών τάς είς έμέ χορηγουμένας εξουσίας δυνάμει του εδαφίου 

(1) του άρθρου 11 του περί Δικηγόρων Νόμου, διά της παρούσης 
εξουσιοδοτώ τόν κ. Ίωάννην Βυρίδην δπως,: ύπό τάς <έκάστοτε οδη
γίας μου έμφανίζηται, παρίσταται έπί δικαστηρίω καί ενεργή έκ. 
μέρους τορ Διευθυντού του 'Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομι


