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'Ιδιοκτησίας Νόμου, δια του παρόντος διακηρύττει ·δτι ή ιδιοκτησία 
είναι αναγκαία δια τους ώς &νω σκοπούς και διατάττει την έπίταξιν 
αυτής ύπό της Δημοκρατίας δια τους ώς εϊρηται σκοπούς δια περίο
δο ν 12 μηνών ιάπό της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του παρόντος 
διατάγματος έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας. 

π Ι Ν Α Ξ 
"Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Κυπερούντα της 

Επαρχίας Λεμεσού ύπό τεμάχια και έν σχέσει προς τα τεμάχια υπ' 
αρ. 340 (μέρος), 339 (μέρος) ,352 (μέρος), 490 (μέρος), 351 (μέρος), 
343 (δλον), 344 (δλον), 345 (μέρος), 774 (μέρος), 773/1 (μέρος), 
775/2 (δλον), 775/1 (δλον), 776 (δλον), 777 (δλον), 778 (δλον), 
779 (μέρος) και 780/2 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχε
δίου XXXVII. 48. 

Ή έκτασις γης τής έν λόγω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται έκ 19 
σκαλών, .3 προσταθίων και 1,800 τετραγωνικών ποδών περίπου και 
•δεικνύ.εται δι' ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του υπο
γεγραμμένου ύπό του Έπαρχου Λεμεσού, ημερομηνίας 4ης 'Οκτω
βρίου 1971. 

Άντίγραφον του ε'ιρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λεμεσού. 

Έγένετο τη 2α Δεκεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 90/70.) 

'Αριθμός 990 
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 59 ΚΑΙ ΝΌΜΟΙ 22 ΤΟΥ 1961 ΚΑΙ 17 ΤΟΥ 1964) 

Γνωστοποίησις. 
Ό Υπουργός Εσωτερικών,,ένασκών τάς χορηγουμένας αύτώ εξου

σίας δυνάμει τών έν τω όρισμώ του δρου «παραλία» έν τω άρθρω 2 
του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου διατάξεων, καθορίζει 

;δπως ή παραλία ολοκλήρου της 'Επαρχίας Κυρήνειας, έκτεινομένη 
από του έπι τής ακτής δυτικού συνόρου τής μετά τής Επαρχίας Λευ
κωσίας μέχρι του έπί τής ακτής ανατολικού συνόρου της μετά τής 
'Επαρχίας 'Αμμοχώστου περιλαμβάνη, διά τους σκοπούς του 
ώς εϊρηται Νόμου, τά εδάφη εντός αποστάσεως εκατόν ύαρδών άπό 
τής γραμμής τής ανωτάτης στάθμης παλίρροιας. 

'Εξεδόθη τη 9η Δεκεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 95/59/6.) 

'Αριθμός 991 
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 59 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 22 ΤΟΥ 1961 ΚΑΙ 17 ΤΟΥ 1964) 

Έξουσιο'δότησις. 

Ό 'Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς χορηγουμένας αύτώ εξου
σίας δυνάμει τών >έν τώ· όρισμώ του δρου «Υπουργός» έν τω #ρθρ,φ 2 
του περί .Προστασίας τής Παραλίας Νόμου διατάξεων, εξουσιοδοτεί 


