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Πίνακι περιγραφομένου τμήματος του Μερρά Ζακακίου ώς βοσκοτόπου 
και δ ιατάττε ι δπως τοΰτο διατεθή δια τάς λιμενικάς άνάγκας της Ε π α ρ 

χίας Λεμεσού έναντι καταβολής υπό τής Κυπριακής Δημοκροττίας ποσοΰ 
εκ £45,000.  χρησιμοποιηθησομένου προς όφελος τής κοινότητος Ζα

κακίου ώς εξής : 
(α ) £4,000.  προς άποζημίωσιν των βοσκών και τών μπαραγκο

βίων τής εν λόγφ Κοινότητος οϊτινες χρησιμοποιούν ή ε ΐναι 
εγκατεστημένοι επί τοΰ μερρά

-

(β) £1,000. - προς κάλυψιν τών εξόδων άτ ινα υπέστη ή Κοινότης 
δια την νομικήν προάσπισιν τών συμφερόντων της εν σχέσει 
με την χρήσιν και διάθεσιν τοΰ Μερρά

-

( γ ) £40,000. - χρησιμοποιηθησομένου προς όφελος τής εν λόγφ 
Κοινότητος υπό Διαχε ιρ ιστ ικής Επιτροπής απαρτιζόμενης εξ 
ενός εκπροσώπου τοΰ Έπαρχου Λεμεσοΰ, ώς Προέδρου, τοΰ 
Προέδρου τής Χωριτικής Α ρ χ ή ς Ζακακίου και τεσσάρων αρ

ρένων κατοίκων τής κοινότητος Ζακακίου ηλικίας πέραν τών 
21 ετών, διοριζομένων ανά διετ ίαν ύπό τοΰ Έπαρχου εν συνεν

νοήσει μετά τής κοινότητος Ζακακίου ώς μελών. 

Π Ι Ν Α Ξ 

Ή Κοινοτική ιδ ιοκτησία εν τώ χωρίω Ζακάκι τής Επαρχ ίας Λεμεσοΰ 
γνωστή ώς Μερράς Ζακακίου ύπό τ εμάχ ια και έν σχέσει προς τ ά τεμά

χ ια ύπ' αριθ. 1 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικοΰ Σχεδίου 
L I X . 1 7 και 52.1 (δλον) τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικοΰ Σχεδίου 
L I X . 9 . 

Ή έκτασις τής έν λόγω ακινήτου ιδ ιοκτησίας σύγκε ι τα ι εξ 650 
σκαλών περίπου και δεικνύεται δΓ έρυθροΰ χρώματος επί τοΰ σχετικοΰ 
σχεδίου τοΰ ύτογεγραμμένου ύπό τοΰ Γενικοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Υπουρ

γείου Εσωτερικών ημερομηνίας 27ης Φεβρουαρίου 1971. 

Άντ ίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατ ίθετα ι προς έπιθεώρησιν υπό 
παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου Λεμεσοΰ. 

Έγένετο τη 4η Μαρτίου 1971. 
(Υ .Ε . 9 9 / 6 7 . ) 

'Αριθμός 176 ' * 
Ο ΠΕΡΙ Α Ρ Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Χ Ω Ρ Ι Ω Ν ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 Κ Α Ι ΝΟΜΟΣ 130 ΤΟΥ 1968) 

Δυνάμει τών διατάξεων τοϋ άρθρου I y τοϋ περί 'Αρδευτικών Τμη

μάτων (Χωρίων) Νόμου, οι ακόλουθοι Κανονισμοί εκδοθέντες υπό τής 
Επιτροπε ίας τοΰ Άρδευτ ικοΰ Τμήματος Κάτω Ζώδιας, έν τή Ε π α ρ χ ί α 
Λευκωσίας, δημοσιεύονται είς την έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας. 

Α Ρ Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΜΗΜΑ Κ Α Τ Ω Ζ Ω Δ Ι Α Σ 
Κ α ν ο ν ι σ μ ο ί 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι τοΰ Άρδευτ ικοΰ Έψημερίς 
Τμήματος Κάτω Ζώδιας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί τοΰ 1971 και Κυβερνήσεως 
θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά τών τοΰ 'Αρδευτικοΰ Τμήματος Κάτω
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Ζώδιας Κανονισμών 1936 έως 1956 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς ^ ' " ' J g ^ s 
«οί βασικοί Κανονισμοί») και οι βασικοί Κανονισμοί μετά τών παρόν Παράρτημα 
των Κανονισμών θά άναφέρωνται όμοΰ ώς οι τοΰ 'Αρδευτικοΰ Τμήματος Τρίτον : 
Κάτω Ζώδιας Κανονισμοί τοΰ 1936 έως 1971. 2.2.1956. 
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2. Το άρθρον 5 των βασικών Κο<νονισμών διαγράφεται και αντικα

θίσταται ώς ακολούθως : 
«"Εκαστος των εν τω καταλόγω αναφερομένων γαιοκτημόνων θά 

ιτληρώνη τέλος μη υπερβαίνον το ποσόν των £3. κατ' έτος ώς άπό 
καιρού εις καιρόν ήθελεν όρισθη υπό της Επιτροπείας δι' έκάστην 
Κυβερνητικήν σκάλαν γης κατεχομένην υπ' αύτοΰ ήτις ωφελείται ή 
δύναται να ώφεληθή εκ τών έργων». 
3. Το άρθρον 6 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται δια της έξ 

αύτοΰ διαγραφής τών λέξεων «31ης Αυγούστου» και τής αντικαταστά
σεως αυτών διά τών λέξεων «31.ης Μαΐου». 

(Υ.Ε. 1009/59.) 

'Αριθμός 177 
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 υπ' άρ. 1899 Γνωστοποίησιν τήν. δημοσιευ
θεΐσαν εις την έπίσημον εφημερίδα της 13ης Νοεμβρίου 1970, γνωστο
ποιείται διά του παρόντος δτι, κατόπιν μελέτης τών σχεδίων και 
τεχνικών δρων τών άφορώντων πάσας τάς οδούς τάς άναγεγραμ
μένας εις τον Πίνακα τόν συνοδεύοντα τήν ρηθεΐσαν Γνωστοποίησιν, 
ουδεμιάς ενστάσεως υποβληθείσης, ό Υπουργός 'Εσωτερικών ένασκών 
τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυ
νάμει τοΟ άρθρου 17 (6) του περί Ρυθμίσεως Όδών καΐ Οικοδομών 
Νόμου, ή ένάσκησις τών όποιων ανετέθη ύπό του 'Υπουργικού Συμ
βουλίου εις αυτόν δσον άφορα περιπτώσεις κατά τάς οποίας ουδεμία . 
ενστασίς υπεβλήθη δυνάμει του άρθρου 17 (4) του ειρημένου Νόμου, 
εύηρεστήθη νά έγκρίνη τά σχέδια και τους τεχνικούς δρους τά άφο
ρώντα τάς εις τήν στήλην (1) του κατωτέρω Πίνακος άπαριθμου
μένας οδούς ύπό τους δρους τους εκτιθεμένους εις τήν στήλην (2) 
του αύτοΰ Πίνακος. 

2. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών εις τήν στήλην (2) του κατωτέρω Πί
νακος εκτιθεμένων δρων, τά σχέδια και οι τεχνικοί δροι τά άφο
ρώντα τάς εις τόν ρηθέντα Πίνακα άναγραφομένας οδούς θά δεσμεύω
σι τήν άρμοδίαν αρχήν διά τήν περιοχήν του Δήμου Λεμεσού καθώς 
και όλους τους επηρεαζόμενους Ιδιόκτητος. 

Π Ι Ν Α Ξ 
0) (2) 

"Ονομα ΌδοΟ | "Οροι συνοδεύοντες τήν εγκρισιν 
Γιάν Ζιμπέλιους (Τμήμα 

Α 1  Α ) 
Γιάν Ζιμπέλιους ΑΙ—Α 

(Τμήμα αβ) 
„ Γιάν Ζιμπέλιους ΑΙ—Α 
• (Τμήμα γδ) 
Γιάν Ζιμπέλιους ΑΙ—Α 

(Τμήμα εζ) 

'Ενεκρίθησαν απολύτως (άνευ 
δρων). 

(Υ.Ε. 23/59/137.) 


