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ΠΙ Ν Α Ξ 
•'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


