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Αριθμός 351 
Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΏΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ, 

(ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙΊ4 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 
65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) 

Γνωστοποίησις δυνάμει του "Αρθρου 17 (7). 

Άναφορικώς προς τήν ύπ' άρ. 299 Γνωστοποίησιν την δημοσιευθεΐ-
σαν εις τήν έπίσημον εφημερίδα της 19ης Φεβρουαρίου 1971, γνωστο
ποιείται δια τοΟ παρόντος ότι, κατόπιν μελέτης των'σχεδίων και τε
χνικών όρων των άφορώντων πάσας τάς ' οδούς, τάς ανάγε 
γραμμένας είς τον Πίνακα τον Συνοδεύοντα .την ρηθεΐσαν Γνωστο
ποίησιν; ουδεμίας ενστάσεως υποβληθείσης, ό Υπουργός Εσωτερικών 
ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγρυμένας είς το Ύπουργικόν Συμ^ 
βόύλιον. δυνάμει του άρθρου 17 (6) του περί Ρυθμίσεως Όδών και 
Οικοδομών Νόμου, ή ένάσκήσις τών οποίων ανετέθη υπό του.'Υπουρ
γικού Συμβουλίου ' είς αυτόν όσον άφορα περιπτώσεις κατά τάς 
οποίας ούοεμίό: ενστασις υπεβλήθη δυνάμει του άρθρου 17 (4) τοΰ 
ε'ιρημένου Νόμου, εύηρεστήθη νά έγκρίνη τά σχέδια και τους τεχνι
κούς δρους τά άφόρώντα τάς είς τήν στήλην (1) του κατωτέρω Πίνα
κος άπαριθμουμένας οδούς υπό τους δρους τους εκτιθεμένους είς τήν 
στήλην (2) του αύτου Πίνακος., , . 

2. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών είς τήν στήλην (2) του κατωτέρω Πί
νακος εκτιθεμένων δρων, τά σχέδια και οί τεχνικοί δρόι τά άφόρών
τα τάς είς τον ρηθέντα Πίνακα αναγραφόμενος οδούς θά δεσμεύουν 
τήν άρμοδίαν αρχήν δια τήν περιοχήν του Δήμου 'Αμμοχώστου καθώς 
και δλους τους επηρεαζόμενους ίδιοκτήτας. 

Π Ι Ν Α Ξ 

Ο) (2) 

Όνομα Όδου Όροι συνοδεύοντες τήν 
έ'γκρισιν 

Χρυσοσπηλιωτίσσης (Μέρος Ε ' ) 
Χρυσοσπηλιωτίσσης (Μέρος Σ Τ ' ) 
Χρυσοσπηλιωτίσσης (Μέρος Ζ') 

Ένεκρίθησαν
 υ τ τ ο χόν δρον 

δτι 20% της δαπάνης κατασκευ
ής εκάστης όδου θά καταβλη
θούν εκ τοΰ Ταμείου του Δήμου, 
τόΰ ποσού τοΰ κατανεμηθησο
μένου μεταξύ τών επηρεαζόμε
νων ιδιοκτητών μειουμένου άνα

/ λόγως. 

(Υ.Ε. 23/59/156.) 

Αριθμός 352· 
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) 

Γνώάτοποίησις δυνάμει του άρθρου 17 (7) 

'Άνάφορικώς προς τήν υπ' άρ. 298 Γνωστοποίησιν τήν δημοσιευθεΐ
σαν είς τήν έπίσημον εφημερίδα της 19ης Φεβρουαρίου 1971,. γνωστό


