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'Αριθμός 198 

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 διοττάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως-ύπ' άρ. 251 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημε
ρίδος της Δημοκρατίας τής 12ης 'Απριλίου 1968 (έν τοΐς εφεξής ανα
φερομένου ώς «τό διάταγμα ύπ' άρ. 251») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή 
περιγραφόμενη έν τω Πίνακι του διατάγματος ύπ' άρ. 251 έχει έπι
ταχθή διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν 
τω διατάγματι ύπ' άρ. 251 διά περίοδον ενός έτους άπό τής ημερο
μηνίας τής δημοσιεύσεως του διατάγματος ύπ' άρ. 251' 

Κα! επειδή διά διαταγμάτων δημοσιευθέντων ώς διοικητικών.πρά
ξεων ύπ' άρ. 185 κα! 228 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου 
εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 21ης Μαρτίου 1969 κα! 20ής Μαρ
τίου 1970, αντιστοίχως, ή έν λόγω περίοδος έπιτάξεως παρετάθη 
μέχρι τής 11ης 'Απριλίου 1971" 

Κα! επειδή ή ε'ιρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Διά τοά3τα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών κα! "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας είς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
τής επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περ! Έπι
τάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό 
του Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει 
την περίοδον έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι μέ
χρι τής 11ης 'Απριλίου 1972. 

Έγένετο τη 17η Μαρτίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 56/66/Α/ΙΓ.) 

'Αριθμός 199 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 20. 49 ΚΑΙ 68 ΤΟΥ 1964. 26. 27 ΚΑΙ 44 ΤΟΥ 1965: 

5, 14 ΚΑΙ 71 ΤΟΥ 1966, 38 ΚΑΙ 70 ΤΟΥ 1967 ΚΑΙ 
66 ΚΑΙ 95 ΤΟΥ 1968) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 9 (1). 

Ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγουμέ
νας είς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του. εδαφίου. (.1) του 
άρθρου 9 του περ! τής 'Εθνικής Φρουράς Νόμου, ή ένάσκησις τών 
οποίων ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, διά του 
παρόντος εγκρίνει την άπόλυσιν λόγω ειδικών περιστάσεων τών 
στρατιωτών : 

Παπέττας 'Ιωάννης του 'Ανδρέου, 
Λόχος Δ/σεως 6ον Τ.Σ., ' ·   . · ■ . . . . . 
Σ.Τ.Γ. 725. 
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Επίσημος 
ΈφημερΙς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 

3.6.1965 
21.7.1967 
10.1.1969 
13.6.1969 
18.9.1970. 

Πελεκέ Κωνσταντίνος του 'Ανδρέου, 
2α Διμοιρία, 
1ος Λόχος, 
Σ.Τ,Γ. 724, 
KEN. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ. 

Έγένετο έν Λευκωσία τη 18η Μαρτίου 1971. 
'.■-■■ (Υ.Ε.Σ40/Ζ/12/64/9/10.) 

'Αριθμός 200 . 
Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 64 ΤΟΥ 1964. 15 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 9, 47 ΚΑΙ 89 
ΤΟΥ 1970) 

Κανονισμοί θεσπισθέντες ύπό της Δημοτικής 'Επιτροπής Λεμεσού. 
Ή Δημοτική Επιτροπή Λεμεσού, ενασκούσα τάς εξουσίας τάς χο

ρηγόυμένας εις αυτήν δυνάμει τών άρθρων 8 και 37 του περί Δήμων 
Νόμου του 1964 θεσπίζει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι Δημοτικοί (Τρο
ποποιητικό!) Κανονισμοί Λεμεσοϋ του 1971 και θά da/ayινώσκωνται 
όμου μετά τών Δημοτικών Κανονισμών Λεμεσού 1965 £ως 1970 (έν 
τοις εφεξής αναφερομένων ώς «οχ βασικοί Κανονισμοί») και οι βα
σικοί Κανονισμοί όμοΰ μετά τών παρόντων Κανονισμών θά άναφέ
ρωνται ώς σί. Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού 1965 εως 1971. 

2. Ή παράγραφος (1) τοϋ Κανονισμού 123Α τών Δημοτικών Κα
νονισμών Λεμεσού 1965 εως 1970 διαγράφεται και άντικαθίστοπαι ύπό 
της ακολούθου παραγράφου : 

«(1) Τά Δημοτικά κτίρια τά ευρισκόμενα έν Λεμεσώ ε'ις τάς 
οδούς Κλεοπάτρας, Σαλαμίνος, Κανάρη, 'Ανδρέα Θεμιστοκλέους, 
'Ανδρέα Δρουσιώτη, Γενεθλίου Μιτέλλα, εις τήν Λεωφόρον Αρχι
επισκόπου Μακαρίου Γ' έναντι του Σταθμού τής Πυροσβεστικής 
Ύπη'ρέσίας και τά* ευρισκόμενα εντός του Δημοτικού Κήπου, τά 
όποια χρησιμοποιούνται νυν ώς δημόσια αποχωρητήρια και ουρη
τήρια, ώς και παν άλλο* κτίριον το όποιον το Δημοτικόν Συμ
βούλιον ήθελεν ε'ις το μέλλον αποφασίσει όπως χρησιμοποιήται ώς 
δημόσιον άποχωρητήριον και ούρητήριον και διά το όποΐον ήθελε 
δημοσιεύσειεις περίοπτον θέσιν του Δημοτικού Μεγάρου και εις 
μίαν τουλάχιστον τών έν Κύπρω εφημερίδων προς τοϋτο< ειδοποίη
σα/, καθορίζονται και θά χρησιμοποιούνται είς το έξης ώς Δημο
τικά 'Αποχωρητήρια και Ουρητήρια.». 

Οι άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του* Υπουργικού Συμβουλίου. 
(Υ.Ε. 646/59/4.) 

'Αριθμός 201 
Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΑΡ. 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 
6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) 

Γνωστοποίησις δυνάμει του άρθρου 17 (7) 

Άναφορικώς προς τήν ύπ* άρ. 2061 Γνωστοποίησιν τήν' δη,μοσιευ-
θεΐσαν εις τή ν έπίσηιμον εφημερίδα τής 11ης Δεκεμβρίου 1970, γνωστό-


