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Δια ταΰτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Υπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
της επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτά-
ξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις των οποίων ανετέθη ύπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου ε'ις αύτόνΓ διά του παρόντος παρατείνει τήν 
περίοδον έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι μέχρι 
της 27ης Φεβρουαρίου 1972. 

Έγένετο τη 15η 'Ιανουαρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 75/59/3/B/VI.) 

'Αριθμός 51 
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 ως διοικητικής 
πράξεως υπ' αρ. 144 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημε
ρίδος της Δημοκρατίας της 28ης Φεβρουαρίου 1969 (έν τοΐς εφεξής 
αναφερομένου ως «το διάταγμα υπ' άρ. 144») ή ακίνητος ιδιοκτησία 
ή περιγραφόμενη έν τω Πίνακι τοΰ διατάγματος ύπ' άρ. 144 έχει έπι
ταχθή διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν 
τω διοαάγμοτΓΐ ύπ' άρ. 144 διά περίοδον ενός έτους άπό της ημερο
μηνίας της δημοσιεύσεως του διατάγματος ύπ' άρ>. 144" 

Και επειδή διά διατάγμοατος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πρά
ξεως ύπ' άρ. 73 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος 
τής Δημοκρατίας τής 23ης 'Ιανουαρίου 1970, ή έν λόγω περίοδος έπι
τάξεως παρετάθη μέχρι, τής 27ης Φεβρουαρίου 197Τ 

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

Διά ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών καΙ "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Υπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
τής επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτά
ξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου ε'ις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει τήν 
περίοδον έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι μέχρι 
τής 27ης Φεβρουαρίου 1972. 

Έγένετο τη 16η 'Ιανουαρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 217/67/Α/1.) 

'Αριθμός 52 
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 χορηγου
μένας ε'ις το Υπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του εδαφίου (1) του 
άρθρου 9 του περί τής Εθνικής Φρουράς Νόμου, ή ένάσκησις τών 
οποίων ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου ε'ις αυτόν, διά τοΰ 
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παρόντος εγκρίνει την άπόλυσιν λόγω ειδικών περιστάσεων τών 
στρατιωτών : 

Δεκανεύς Χαραλαμπίδης Νίκος τοϋ Γεωργίου, 
399 Τάγμα Πεζικού, 
1ος Λόχος, 
Α.Σ.Μ. 5135, 
Σ.Τ.Γ. 729, 
Μπογάζι. 

Γεωργίου Γεώργιος του1 Θεοδώρου, 
Ναυτική Βάσις Χρυσούλη Μπογαζίου, 
Α. Σ.Μ. 10061. . 

. Δημητρίου Κυριάκος του 'Ανδρέου, 
Λόχος Στρατηγείου Γ.Ε.Ε.Φ., 
Α. Σ.Μ. 12528. 

Έγένετο εν Λευκωσία τη 18η 'Ιανουαρίου 1971 
(Υ.Ε. Σ 40/Ζ/12/64/9/9.) 

'Αριθμός 53 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ (ΟΙΚΙΑΚΟΙ 

ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

Κανονισμοί εκδοθέντες υπό της 'Επιτροπής Ύδατοπραμηθείας 
του χωρίου Λάρνακα τής Λαπήθου δυνάμει του άρθρου 30 

Ή 'Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Λάρνακα τής Λαπή
θου ('Επαρχία Κυρήνειας), ενασκούσα τάς εξουσίας τάς χορηγού
μενος εις αυτήν δυνάμει του άρθρου 30' του περί Ύδατοπρομηθείας 
τών Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) Νόμου, δια του παρόντος εκδίδει τους 
ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι περί Ύδατοπρο
μηθείας του χωρίου Λάρνακα τής Λαπήθου Κανονισμοί τοΰ 1971. 

2. Τηρουμένων τών διατάξεων τώ ν Κανονισμών 3.και 4, οί περί Ύδα
τοπρομηθείας τοΰ χωρίου Έληά Κανονισμοί του 1950, οΐτινες έδημο^
σιεύθησαν εις τήν εφημερίδα τής Κυβερνήσεως τής 1ης Νοεμβρίου 
1950 (έν τοις εφεξής αναφερόμενοι ώς «οί βασικοί Κανονισμοί»)^ 

(α) θά θεωρηθώσιν ώς Κανονισμοί εκδοθέντες υπό τής Επιτρο
πής Ύδατοπρομηθείας τοΟ χωρίου Λάρνακα τής Λαπήθου 
και θά ένσωματωθώσιν ώδε' και 

(β) θά έφαρμόζωνται άναφορικώς προς το χωρίον Λάρνακα τής 
Λαπήθου. 

3. Οί Κανονισμοί οί εκτιθέμενοι εις το Μέρος Ι τοΟ κάτωθι Δελτίου 
θά άντικαταστήσωσι τους αντιστοίχους βασικούς Κανονισμούς. 

4. Οί εκ τών βασικών Κανονισμών εκτιθέμενοι εις το Μέρος 11 του 
κάτωθι Δελτίου διαγράφονται. 

ΔΕΛΤΙΟΝ 
ΜΕΡΟΣ Ι. 

(Κανονισμός 3.) 
(ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ) 

Κανονισμός 2. Εις τους παρόντας Κανονισμούς, εκτός εάν το κεί
μενον άλλως άπαιτή— 


