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των φη.θ.έντων σκοπών, κα! δέον νά άπσλλοτριώθή δια τους άκο'λού-
θο.υς.λό.γθ'ϋς„.:η.τοι:διά την προμήθειαν,·;·βελτί.ωσιν και. διάνο μη ν ύδατος 
δι'.οίκιαικούςσκοττούς εντός τών χωρίων "Υψωνας κάΙ Κάτω Πολεμί
δια της Επαρχίας Λεμεσού. 

)2.: Πας δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται, οιονδήποτε δικαίωμα·ή συμ
φέρον έπΐ-τής ώς εϊρηται Ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήίν οκοπου-
μένην άπαλλοτρίωσιν καλείται-δπως εντός δύο εβδομάδων από της 
δημοσιεύσεως-της-παρούσης γνωστοποιήσεως εν τη έπισήμω έφημε-
ρίδι της Δημοκρατίας άποστείλη προς την Έπιτροπήν Ύδατοπρομη-
θείαίς "Υψωνα ,καί τό Συμβούλιον Βελτιώσεως Κάτω :Πολεμιδίων, 
μέσω του 'Επαρχου Λεμεσού, λεπτομερή στοιχεία περί τό δικαίωμα 
ή. συμφέρον αυτού, .αποδείξεις τούτων, ώς κα!-πλήρως ήτιολογημένην 
Μκθεσιν περ! των λόγων της ενστάσεως αυτού. 

ΠΙ-Ν-ΑΞ 

Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία εν τω χωρίω 'Επισκοπή της Επαρ
χίας Λεμεσού ύπό τεμάχια κα! εν σχέ.σει π ρ ό ς τ ά τεμάχια ύπ' αρ. 
336 (μέρος),'334'(μέρος) ;κα! 335 <(μέρος), -τοΰ Κυβερνητικού Χωρο-
μετρικοΰ Σχεδίου LIII.61. 

Ή ;έ'κτασις γης της -έν λόγω ακινήτου ιδιοκτησίας σύγκειται εκ 
μιας -σκάλας -και 400-τετραγωνικών ποδών περίπου κα! δεικνύεται 
δι' ερυθρού χρώματος έπί τού σχετικού σχεδίου του υπογεγραμμένου 
ύπό τού Έπαρχου Λεμεσού ημερομηνίας 29ης 'Ιανουαρίου 1971. 

Άντίγραφον τού είρημένου σχεδίου διατίθεται προς επιθεώρησα/ 
υπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου 
Λεμεσού. 

(Υ.Ε. 1818/59.) 

'Αριθμός 98 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΠΑ?Σ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΙ 
ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1969 

(ΝΟΜΟΙ 58 Τ.Ο Υ ,156.1, 4 ΤΟΥ 1,963, ,21 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 
60 ΤΟΥ 1969) 

Διάταγμα δυνάμει τού άρθρου 8 (i). 

Επειδή τό"Υπουργικόν Συμβούλιον έχει ίκανοποιηθή δτι δια της 
απαλλαγής «του : κάτωθι αναφερομένου εισοδήματος εκ τού φόρου 
εισοδήματος εξυπηρετείται κάλλιον τό δημόσιον συμφέρον,. 
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Ό.Υπουργός Οικονομικών, ένοχτκών τάς δυνάμει της επιφυλάξεως 
(β) της παραγράφου (ί) του άρθρου 8 των περί ΦορολογίαςΕισο
δήματος Νόμων του 1961 εως 1969 χορηγουμένας ■ αύτώ εξουσίας,' 
επεκτείνει·την άπαλλαγήν εκ του φόρου εισοδήματος εις το εισόδημα 
το πηγάζον εξ ομολογιών έκ £500,000.000 μίλς προς έπιτόκιον ΨΑ% 
και λήξεως 1981—1:983 έκδοθησομένων ύπό τηςΚυπριακής Τραπέζης 
'Αναπτύξεως Λίμιτεδ : 

Νοείται ότι το δια του παρόντος Διατάγματος άπαλλαττόμενον 
φόρου συνολικόν ποσόν εισοδήματος οιουδήποτε φυσικού προσώπου 
και τών εξ αυτού* εξαρτωμένων, όμουμεθ' οιουδήποτε έτερου άπαλ
λοτττομένου φόρου ποσοΰ εισοδήματος πηγάζοντος έκ χρεωγράφων, 
μετοχών ή ομολογιών τοΰ ώς εϊρηται προσώπου ή τών έξ αύτοΟ εξαρ
τωμένων, δεν θά ύπερβαίνη τάς εκατόν λίρας. 

Εξεδόθη τη 4η Φεβρουαρίου Ί971. 

'Αριθμός 99 

«Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ~(ΧΩ Ρ ΙΩΝ), ΝΟΜΟΣ: \ ;'' 
(ΚΕΦ. 342) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό της Επιτροπείας του 'Αρδευτικού 
Τμήματος θέρμιας. 

Ή 'Επιτροπεία τοΰ 'Αρδευτικού Τμήματος θέρμιας, ενασκούσα 
τάς εξουσίας τάς χορηγούμενος εις αυτήν δυνάμει του άρθρου .19 του 
περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου, Κεφ. 342, διά του πα
ρόντος εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οί Κοα/ονισμοί. οδτοι θά αναφέρονται ώς .οι περί 'Αρδεύσεως 
Κανονισμοί τοΰ 'Αρδευτικού Τμήματος θέρμιας. 

2. Οί περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Κανονισμοί τοΰ 'Αρ
δευτικού Τμήμ,ατ.ος «Άργάκι Ά ρ. 1» τοΰ .1,967 οί δημοσιευθέντες., εις 
το Τρίτον Παράρτημα τη ς επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας 
της 16ης 'Ιουνίου 1967, ύπ' αρ. γνωστοποιήσεως 496ι— "[' 

(,α) θεωρούνται ώς Κανονισμοί θεσπισθέντες ύπό της Επιτροπείας 
τοΰ Άρδευτικοΰ Τμήματος τοΰ χωρίου θέρμια' 

(β) θά εφαρμόζωνται ε'ις το χωρίον θέρμια : 

Νοείται ότι ή λέξις «Άργάκι Ά ρ. 1», οπουδήποτε αύτη απαν
τάται, θά αντικαταστάθή διά της λέξεως'«θέρμια»' "■ 

(γ) αϊ ήμερομηνίαι αΐτινες αναφέρονται εις την παράγραφον 3 
δέονόπωςαντικατασταθούν διά τών ημερομηνιών «12η Νοεμβρίου» 
«1970», «Νοεμβρίου», αντιστοίχως' 


