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ανατολικής γωνίας του τεμαχίου υπ' αριθμόν 290 τοΰ ε'ιρημένου σχε
δίου* εκείθεν με βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος των συνόρων 
του ε'ιρημένου τεμαχίου υπ' αριθμόν 290 συμπεριλαμβανομένου,, ώς 
καΐ των τεμαχίων υπ' αριθμούς 287/2, 287/3, 285, 277, 278, 193 και 
194 του ε'ιρημένου σχεδίου μέχρι της νοτιοδυτικής γωνίας του τελευ
ταίου αναφερθέντος τεμαχίου" εκείθεν δυτικώς εις ευθείαν γραμμήν 
μέχρι τοΰ απωτάτου νοτίου σημείου του τεμαχίου υπ' άρ. 199 του ε'ιρη
μένου σχεδίου το όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί του ποταμού «Βασι
λικός Ποταμός» εκείθεν με βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος 
του ε'ιρημένου ποταμού μέχρι τής βορειοδυτικής γωνίας του τεμαχίου 
ύπ' αριθμόν 344 του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου ύπ' αριθμόν 
XLIX.59* εκείθεν με άνατολικήν, νοτιοανατολικήν καΐ βορειοανατο
λικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος των συνόρων του ε'ιρημένου τεμαχίου 
ύπ' αριθμόν 344 συμπεριλαμβανομένου, ώς και τών τεμαχίων ύπ' 
αριθμούς 198, 199 καΐ 201 τοΰ Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου 
ύπ' αριθμόν LV.3 μέχρι: του απωτάτου βορείου σημείου του τελευ
ταίου αναφερθέντος τεμαχίου" εκείθεν νοτιοανατολικούς εις ευθείαν 
γραμμήν μέχρι τής βορειοανατολικής γωνίας του τεμαχίου ύπ' άρ. 
202 του ε'ιρημένου σχεδίου' εκείθεν με νοτιοανατολικήν, βορειοανα
τολικήν και νοτιοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τών συνόρων 
του είρημένου τεμαχίου ύπ' αριθμόν 202 συμπεριλαμβανομένου, ώς και 
τών τεμαχίων ύπ' αριθμούς 203/3, 204, 205, 207, 212, 217 και 218/1/3 
του ε'ιρημένου σχεδίου, τών τεμαχίων ύπ' αριθμούς 4, 31, 30, 29, 48/1, 
84, 96, 102, 124, 122, 123 και 117 του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ 
Σχεδίου ύπ' αριθμόν 4, τούτων μή συμπεριλαμβανομένων, μέχρι του 
σημείου αρχής. 

'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα περιοχή εμφαίνεται πλαισιουμένη 
δι' ερυθρού χρώματος έπι του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου 
ύπ' αύξοντα αριθμόν 2272 και καλύπτει εκτασιν 370 στρεμμάτων 
περίπου. 

Σ η με ί ω σ ι ς : 
(α) 'Ολόκληρος ή εκτασίς τοΰ Άραζί Μιριέ, 15,600 στρεμμάτων. 
(β) Vi τής εκτάσεως του Άραζί Μιριέ, 3,900 στρεμμάτων. 
(γ) Προτιθέμενη εκτασις προστασίας δενδροφυτεύσεως εμπί

πτουσα εις τάς διατάξεις του Νόμου {Υλν-2.% κατά προσέγ
γισιν ολοκλήρου τής εκτάσεως), ήτοι αί περιοχαΐ «Α» και 
Β», 1,960 στρεμμάτων. 

Έγένετο τή 25η Αυγούστου 1971 
(Υ.Ε. 565/59.) 

'Αριθμός 710 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

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

'Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως ύπ' αριθμόν 685 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου 
εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 27ης Σεπτεμβρίου 1968 (έν τοις 
εφεξής αναφερομένου ώς «το διάταγμα ύπ' άρ. 685») ή ακίνητος 
ιδιοκτησία ή περιγραφόμενη έν τω Πινάκι του διατάγματος ύπ' άρ. 
685 έχει έπιταχθή διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους άναφε


