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'Αριθμός 6 
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) 

Γνωστοττοίησις δυνάμει του άρθρου 17 (7). . 

Άναφορικώς προς την υπ' αρ. 989 Γνωστοποίηση/ τήν δημοσιευ-
θεΐσαν ε'ις την έπίσημον εφημερίδα της 12ης 'Ιουνίου 1970, γνω
στοποιείται δια του παρόντος δτι, κατόπιν μελέτης τών σχεδίων και 
τεχνικών δρων τών άφορώντων πάσας τάς οδούς τάς άναγεγραμ-
μένας εις τον Πίνακα τον συνοδεύοντα την ρηθεΐσαν Γνωστοποίησα/, 
καθώς και τών ύποβληθεισών ενστάσεων, το Ύπουργικόν Συμβούλιον, 
εν τη ενασκήσει τών εξουσιών δι' ών περιβέβληται δυνάμει του άρ
θρου 17 (6) του περί Ρυθμίσεως Όδών καΐ Οικοδομών Νόμου, εύη-
ρεστήθη να έγκρίνη τα σχέδια καί τους τεχνικούς δρους τά άφο-
ρώντα τάς είς τήν στήλην (1) του κατωτέρω Πίνακος άπαριθμουμέ-
νας οδούς ύπό τους δρους τους εκτιθεμένους είς την στήλην (2) του 
αύτου Πίνακος. 

2. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών εις τήν στήλην (2) του κατωτέρω Πί. 
νακος εκτιθεμένων δρων, τά σχέδια καί ol τεχνικοί δροι τά άφορώντα 
τάς είς τον ρηθέντα Πίνακα άναγραφομένας οδούς θά δεσμεύωσι τήν 
άρμοδίαν άρχήν διά τή,ν περιόχήν του Δήμου Λάρνακος καθώς καί 
δλους τους επηρεαζόμενους ίδιοκτήτας. 
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Όνομα Όδου "Οροι συνοδεύοντες τήν 
Ιγκρισιν 

Μακαρίου Μαχαιριώτη 
Πλαταιών (Μέρος Α') 
Πλαταιών (Μέρος Β') 
Έλευσΐνος 
'Αναγεννήσεως (Μέρος Α—Β) 
'Αναγεννήσεως (Μέρος Β—Γ) 
Προδρόμου (Μέρος Α) 
Προδρόμου (Μέρος Β) 
'Ισιδώρου (Μέρος ) 
Εύριπίδου (Μέρος) 
Αίοα/τος (Μέρος) 
'Αγαμέμνονος (Μέρος Β) 
Θησέως (Μέρος Β) 

\ Ενεκρίθησαν απολύτως (άνευ δρων) 

(Υ.Ε. 23/59/250.) 

'Αριθμός 7 
ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ 

Άναφορικώς προς το Διάταγμα το δημοσιευθέν ύιτ' αριθμόν 1014 είς 
το Τρίτον Παράρτημα της επισήμου εφημερίδος της 31ης Δεκεμβρίου 
1970, ή ημερομηνία «3η Σεπτεμβρίου 1970» ήτις εμφαίνεται εις το 
τέλος αύτοΰ δέον όπως άναγνωσθή ώς «3η Δεκεμβρίου 1970». 

Έτυπώθη έν τώ Τυπογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


