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(μέρος), 379 (μέρος), 358/1/2 (μέρος), 360 (μέρος), 358/1/1 (μέρος), 
359 (μέρος), 347 (μέρος), 361 (μέρος), 362/1 (μέρος), 346 (όλον), 
344 (μέρος), 343 (μέρος), 340/2 (μέρος), 340/1 (μέρος), του Κυβερ
νητικού Χωρομετρικου Σχεδίου XXXVI 1.57 τεμάχια ύπ' αριθμούς 
133/2 (μέρος), 133/1 (μέρος), 117 (μέρος), 118 (μέρος), 120/2 
(μέρος), 120/1 (μέρος), 109/2 (μέρος), 110 (μέρος), 119 (μέρος), 

111 (μέρος), 112 (μέρος), 113 (μέρος), 105 (μέρος), 104 (μέρος), 
114 (μέρος), 103 (μέρος), 101 (μέρος), 98 (μέρος), 97 (μέρος),. 
96 (μέρος), 100 (μέρος), 99 (μέρος) του Κυβερν. Χωρομετρικου 
Σχεδίου XXXVI 1.58 τεμάχια ύπ' αριθμούς 321 (μέρος), 317 (μέρος), 
318 (μέρος) και 320 (μέρος) του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχε
δίου XXXV Π.57. 

Ή Μκτασις γης της εν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται έξ 
είκοσι εννέα σκαλών, και ενός προσταθίου περίπου καΐ δεικνύεται 
δι' ερυθρού χρώματος επί του σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου 
ύπό το0 Διευθυντού Τμήματος Δημοσίων "Εργων ημερομηνίας 14ης 
Σεπτεμβρίου 1971. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λεμεσού. 

Τη 9η Νοεμβρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 232/67/Α/ΙII.) 

'Αριθμός 928 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα έπιτάξεως δυνάμει τοΰ άρθρου 4 

Δεδομένου δτι ή εν τω παρατιθεμένω Πίνακι περιγραφόμενη ακί
νητος ιδιοκτησία (εν τοις εφεξής αναφερομένη ως «ή ιδιοκτησία») 
είναι αναγκαία δια τους ακολούθους σκοπούς δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι δια τήν δημιουργίαν πλατείας και άνέγερσιν κρεοπωλείου/αγο
ράς, ή οιονδήποτε των ρηθέντων σκοπών, ή δε έπίταξις ταύτης επι
βάλλεται δια τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά σκοπούς σχετιζο
μένους με τήν δημιουργίαν πλατείας καΐ άνέγερσιν κρεοπωλείου/ 
άγορας εντός το0 χωρίου Μονή. 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του άρθρου 
4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών όποιων 
ανετέθη ύπό τοΟ 'Υπουργικού Συμβουλίου ε'ις αυτόν, διά του παρόν
τος διακηρύττει δτι ή Ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τους ώς άνω 
σκοπούς και διατάττει τήν έπίταξιν αυτής ύπό τής Δημοκρατίας διά 
τους ώς εϊρηται σκοπούς διά περίοδον ενός έτους άττό τής ημερομη
νίας της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος εν τη έπισήμω 
έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

ΠΙΝΑΞ 
Ή Ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τω χωρίω Μονή τής Επαρχίας 

Λεμεσού ύπό τεμάχιον και εν σχέσει προς το τεμάχιον ύπ' άρ. 103 
(δλον) του ΧωριτικοΟ Σχεδίου του χωρίου Μονή. 
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Ή έ'κτασις γης της έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εξ 
ενός προσταθίου και 1,800 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύ
έται δι' ερυθρού χρώματος' επί τοΰ σχετικού σχεδίου του υπογεγραμ
μένου ύπό του Έπαρχου Λεμεσού ημερομηνίας 14ης Αύγουστου 1971. 

Άντίγραφον του είρημένου σχεδίου διαπίθεται προς έπιθεώρησιν 
ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου 
Λεμεσού. 

Έγένετο τη 11η Νοεμβρίου 1971. 
(Υ. Ε. 1278/59/D/5.) 

'Αριθμός 929 
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, 66 ΚΑΙ 95 ΤΟΥ 1968) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 9 (Τ) 

Ό Υπουργός Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου
μένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του εδαφίου (1) τοΰ 
άρθρου 9 του περί της 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 : 

Κυριάκου Κλεΐτος του θεολόγη, 
286 Τ/θ Τ.Π., 
Λακατάμια. 

Παπαναστασίου 'Αναστάσιος του Τάκη, 
266 Τ/θ Τ.Π., 
Λακατάμια. 

Μιχαήλ Κώστας τοΰ Γεωργίου, 
Λόχος Στρατηγείου Γ.Ε.Ε.Φ., 
Α.Σ.Μ. 98672. 

Έγένετο έν Λευκωσία τη 15η Νοεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. Σ.40/Ζ/12/64/9/10.) 

'Αριθμός 930 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΩΝ(ΟΙΚΙ ΑΚΟΙ 

ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

Κανονισμοί εκδοθέντες ύπό τής Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας 
Χούλου δυνάμει τών προνοιών του άρθρου 30. 

Ή Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας Χούλου,. ενασκούσα τάς εξου
σίας τάς χορηγουμένας εις αυτήν ύπό του άρθρου 30 του περί Ύδα
τοπρομηθείας Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) Νόμου, Κεφ. 349, εκδίδει 
τους ακολούθους Κανονισμούς : . . 

1. Οι Κανονισμοί ούτοι θά άναφέρωνται ώς οι περί Ύδα
τοπρομηθείας Χούλου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Ϊ.971' και θα 


