
7 

τεμαχίου Άρ. 47 του Κυβερνητικού Χώρο μετρικοί) Σχεδίου Άρ. LIV.47 
τοποθεσία «Μιτσοάδες» και περιλαμβάνει δλην την γήν την εύρισκσμένην 
εις άπόστασιν 100 υαρδών εκ της εϊρημένης γραμμής καθ' δλον αυτής 
το μήκος. 
Περιοχή «Β» 

Ή παραλία αρχίζει εκ των εκβολών χειμάρρου τινός παρά την νοτιο-
ανατολικήν γωνίαν τοΰ τεμαχίου Άρ. 246 του Κυβερνητικού Χωρομε
τρικοΰ Σχεδίου Άρ. LV.41 τοποθεσία «Κόρακας» και προχωρεί με 
άνατόλικήν και βορειοανατολικήν κατεύθυνση/ κατά μήκος τής γραμμής 
τής .ανωτάτης στάθμης τής παλίρροιας μέχρι του έπαρχιακοΰ ορίου 
μεταξύ των Επαρχιών Λεμεσοΰ και Λάρνακος και περιλαμβάνει δλην 
την γήν την εύρισκομένην είς άπόστασιν 100 υαρδών εκ τής είρημένης 
γραμμής καθ' δλον αυτής το μήκος. 

'Ολόκληροι αϊ πρσαναφερθεΐσαι Περιοχαι «Α» .και <<Β» καθορίζονται 
σάφέστερον διά κίτρινης βαφής ,έπι τοΰ χάρτου υπ' αύξοντα αριθμόν 
2219 άντίγραφον τοΰ οποίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό παντός 
ενδιαφερομένου προσώπου εν τώ Γραφείφ του Έπαρχου Λεμεσοΰ. 

Έγένετο τη 4η 'locvouapiou 1971. 
(Υ.Ε. 95/59/5.) 

Αριθμός 5 
ιΟ.ΠΕΡΙ -ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ, 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΑΡ. 14 ΤΟΥ 1959, 
67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 36 ΤΟΥ 1969 

Γνωστοποίησις δυνάμει του 'Άρθρου 17 (7) 
Άναφσρικώς προς την υπ' άρ. 388 Γνωστοποίησιν την δημο^ 

σιευθεΐσαν εις την έπίσημον εφημερίδα τής 11ης Μαρτίου 1969, 
γνωστοποιείται διά του παρόντος δτι, κατόπιν μελέτης των σχεδίων 
και τεχνικών δρων των άφορώντων πάσας τάς οδούς τάς άναγεγραμ-
μένας είς τον Πίνακα τον συνοδεύοντα την ρηθεΐσαν Γνωστοποίησιν, 
καθώς και των ύποβληθεισών ενστάσεων,, το Ύπουργικόν Συμβού
λων, εν τη ενασκήσει τών εξουσιών δι' ών περιβέβληται δυνάμει τοΰ 
άρθρου 17 (6) του περί Ρυθμίσεως Όδών και Οικοδομών Νόμου, εύη-
ρεστήθη νά έγκρίνη τά σχέδια και τους τεχνικούς δρους τά άφορών-
τα τάς είς τήν στήλην (1) του κατωτέρω ΠΊνακος άπαριθμουμένας 
οδούς ύπό τους δρους τους εκτιθεμένους είς τήν στήλην (2) του αύ-
τοΟ Πίνακος. 

2. 'Υπό τήν έπιφύλαξιν τών είς τήν στήλην (2) του κατωτέρω Πί-
νακος εκτιθεμένων δρων, τά σχέδια και οι τεχνικοί δροι τά άφορών-
τα τάς είς τον ρηθέντα Πίνακα άναγραφομένας οδούς θά δεσμεύωσι 
τή ν άρμοδίαν αρχήν διά τήν περιοχήν του Συμβουλίου Βελτιώσεως 
Μέσα Γειτονίας καθώς και δλους τους επηρεαζόμενους ίδιοκτήτας. 

ΠΙΝΑΞ 
0) ; (2) 

"Ονομα Όδου | "Οροι συνοδεύοντες τήν εγκρισιν 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 
Ροδίωνος Γεωργιάδη 

(Τμήμα ΑΒ) 
Ροδίωνος Γεωργιάδη 

(Τμήμα ΓΔ) 
Ροδίωνος Γεωργιάδη 

(Τμήμα ΕΖ) 
Σωτήρη Τσαγγάρη (Τμήμα) 

(Υ.Ε. 23/59/216.) 

'Ενεκρίθησαν απολύτως (άνευ δρων) 


