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ποιείται δια τοΰ παρόντος ότι, κατόπιν μελέτης των- σχεδίων και 
τεχνικών δρων των άφορώντων πάσας τάς οδούς τάς άναγεγραμ-
μένας εις τόν Πίνακα τόν συνοδεύοντα την ρηθεΐσαν Γνωστοποίησιν, 
ουδεμίας ενστάσεως υποβληθείσης, ό Υπουργός Εσωτερικών ενασκών
τας εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυ
νάμει του άρθρου 17 (6) του περί Ρυθμίσεως Όδών και Οικοδομών 
Νόμου, ή ένάσκησις των όποιων ανετέθη υπό του Υπουργικού Συμ
βουλίου εις αυτόν όσον άφορα περιπτώσεις κατά τάς όποιας ουδεμία 
ενστασις υπεβλήθη δυνάμει του άρθρου 17 (4) του είρημένου Νόμου, 
εύηρεστήθη νά έγκρίνη τά σχέδια και τους τεχνικούς όρους τά άφο
ρώντα τάς είς την στήλην (1) του κατωτέρω Πίνακος άπαριθμου
μένας οδούς υπό τους όρους τους εκτιθεμένους είς την στήλην (2) 
του αύτου Πίνακος. 

2. 'Υπό την έπιφύλαξιν τών είς την στήλην (2) του κατωτέρω Πί
νακος εκτιθεμένων όρων, τά σχέδια και οι τεχνικοί όροι τά άφο
ρώντα τάς είς τόν ρηθέντα Πίνακα αναγραφόμενος οδούς θά δεσμεύω
σι την άρμοοίαν αρχήν διά τήν περιοχήν τοΰ Δήμου 'Αμμοχώστου 
κοΦώς και όλους τους επηρεαζόμενους ίδιοκτήτας. 
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Ενεκρίθησαν υπό τόν όρον ότι 20% της 
δαπάνης κατασκευής εκάστης οδού* θά 
καταβληθούν εκ του Ταμείου τοΰ Δήμου, 
τοΰ ποσού του κατανεμηθησομένου μεταξύ 

1τών επηρεαζόμενων ιδιοκτητών μειουμέ
ίνου αναλόγως. 
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(Υ.Ε. 23/59/276.) 

'Αριθμός 353 
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 τήν ύπ' άρ. 259 Γνωστοποίησιν τήν δημοσιευθει
σαν είς. τήν έπίσημον εφημερίδα της 12ης Φεβρουαρίου 1971, γνω
στοποιείται διά του παρόντος ότι, κατόπιν μελέτης τών σχεδίων και 
τεχνικών όρων τών άφορώντων τήν όδόν τήν άναγε γραμμένην 
είς τό ν Πίνακα τόν συνοδεύοντα τήν ρηθεΐσαν Γνωστοποίησιν,. ούδε
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μιας ενστάσεως υποβληθείσης, ό Υπουργός Εσωτερικών ένασκών 
τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυ
νάμει του άρθρου 17 (6) του περί Ρυθμίσεως Όδών.καΙ Οικοδομών 
Νόμου,, ή ένάσκησις τών όποιων ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμ
βουλίου εις αυτόν δσον άφορα περιπτώσεις κατά τάς οποίας ουδεμία 
ενστασις υπεβλήθη δυνάμει του άρθρου 17 (4) του εϊρημένου Νό
μου, εύηρεστήθη νά έγκρίνη τά σχέδια και τους τεχνικούς δρους 
τά άφορων τα την εις τήν στήλην (1) τοΰ κατωτέρω' Πίνακος έμφαι
νομένην όδόν ύπό τους δρους τους εκτιθεμένους εις τήν στήλην (2) 
του* αύτου Πίνακος. 

2. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών εις τήν στήλην (2) του κατωτέρω Πί
νακος εκτιθεμένων δρων, τά σχέδια και οι τεχνικοί δροι τά άφορώντα 
τήν εις τον ρηθέντα Πίνακα αναγραφομένη ν όδόν θά δεσμεύωσι τήν 
άρμ.οδίαν αρχήν διά τήν περιοχήν του Συμβουλίου Βελτιώσεως Μέσα 
Γειτονιάς καθώς καΐ δλους τους επηρεαζόμενους ίδιοκτήτας. 
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Κωστή Παλαμά (Τμήμα ΑΒ) Ι Ενεκρίθησαν απολύτως (άνευ δρων) 

(Υ.Ε. 23/59/134/2.) 

'Αριθμός 354 

Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ ( Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ ΚΑΙ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Ι Σ ) ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 243) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22 (α) (i). 

Ό Υπουργός Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου
μένας εις αυτόν δυνάμει του άρθρου 22 (α) (ΐ) του περί Χωρίων (Δι
οίκησίς και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, διατάττει ώς ακολούθως : 

1. Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Κάτω Πολεμιδίων (το όποιον εν 
τω παρόντι διατάγματι αναφέρεται ώς «το Συμβούλιον») θά εχη 
δικαίωμα νά δανεισθή παρά της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρε ίας 
Κάτω Πολεμιδίων (ή όποια εν τω παρόντι διατάγματι αναφέρεται 
ώς «οι Δανεισταί») ποσόν μή υπερβαίνον τάς τρεις χιλιάδας και 
πεντακόσιας λίρας (£ 3,500) εντόκως προς οκτώ.τοις εκατόν (8%) 
ύπό τους ακολούθους δρους : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά άποπληρωθή ύπό του Συμ
βουλίου εις τους Δανειστάς εις τρεις (3) ϊσας ετησίας δό
σεις (συμπεριλαμβάνουσας το κεφάλαιον και τον τόκον)' 

(β) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή ύπό του Συμ
βουλίου διά τήν έκτέλεσιν οδικών έργων εντός του χωρίου. 

2. Προς τον σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή του ποσού 


