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'Αριθμός 865 
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, ενασκώ ν τάς εξουσίας τάς χορηγου-

μένας. εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του εδαφίου (1) του 
άρθρου 9 του. περί της 'Εθνικής Φρουράς Νόμου, ή ένάσκησις των 
οποίων, ανετέθη Οπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν, διά του 
παρόντος εγκρίνει την άπόλυσιν λόγω ειδικών περιστάσεων των στρα
τιωτών : 

Χριστοδούλου 'Ελπιδοφόρος, 
216 Τ.Π., 
2ος Λόχος 

Ευγενίου 'Ιωάννης, 
Δ. ΠΒ./ΓΕΕΦ. 

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

'Αριθμός 866 
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 την ύπ' άρ. 1784 Γνωστοποίησιν την δημοσιευ-

θεΐσαν είς την έπίσημον εφημερίδα της 24ης 'Οκτωβρίου 1969,. γνω
στοποιείται δια του παρόντος δτι, κατόπιν μελέτης τω ν σχεδίων και 
τεχνικών δρων των άφορώντων πάσας τάς οδούς τάς άναγεγραμ
μένας είς τον Πίνακα τον συνοδεύοντα την ρηθεϊσαν Γνωστοποίησιν, 
καθώς και της υποβληθείσης ενστάσεως,, το Ύπουργικόν Συμβούλιον, 
έν τη ενασκήσει των εξουσιών δι' ών περιβέβληται δυνάμει του άρ
θρου* 17 (6) του περί Ρυθμίσεως Όδών και ΟΙκοδομών Νόμου, εύη
ρεστήθη να έγκρίνη τά σχέδια και τους τεχνικούς δρους τά άφο
ρώντα τάς είς την στήλην (1) του κατωτέρω Πίνακος άπαριθμουμέ
νας οδούς ύπό τους δρους τους εκτιθεμένους είς την στήλην (2) του 
αύτου Πίνακος. 

2. Ύπό την έπιφύλαξιν τών εις την στήλην (2) του κατωτέρω Πί. 
νακος εκτιθεμένων δρων, τά σχέδια καΐ οι τεχνικοί δροι τά άφορώντα 
τάς ε'ις τον ρηθέντα Πίνακα άναγραφομένας οδούς θά δεσμεύωσι τήν 
άρμοδίαν αρχήν διά τήν περιοχήν τοΟ Δήμου Λευκωσίας καθώς και 
δλους τους επηρεαζόμενους ίδιοκτήτας. 
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Λαρίσσης (Τμήμα Α' ) 
Λαρίσσης (Τμήμα Β') 
Λαρ'ισσης (Τμήμα Γ') 

(2) 
"Οροι συνοδεύοντες τήν 

έγκρισιν 

ν Ενεκρίθησαν απολύτως (άνευ δρων). 

(Υ.Ε. 23/59/263.) 


