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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. 
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"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.) 


