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'Αριθμός 705 
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' αριθμόν 911 Γνωστοποίησιν την δημο-
σιευθεΐσαν εις την έπίσημον εφημερίδα της 28ης Μαΐου 1971, 
γνωστοποιείται δια του παρόντος δτι, κατόπιν μελέτης των σχεδίων και 
τεχνικών δρων των άφορώντων πάσας τάς οδούς τάς άναγεγραμμένας 
εις τον Πίνακα τον συνοδεύοντα την ρηθεΓσαν Γνωστοποίησιν, ουδε
μιάς ενστάσεως υποβληθείσης, ό Υπουργός 'Εσωτερικών ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγούμενος είς το Ύπουργικόν Συμβόύλιον δυνάμει 
τοΰ άρθρου 17 (6) του περί Ρυθμίσεως 'Οδών και Οικοδομών Νόμου, 
ή ένάσκησι; τών οποίων ανετέθη ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου εϊς 
αυτόν δσον άφορο; περιπτώσεις κατά τάς οποίας ουδεμία ένστασις υπε
βλήθη δυνάμει του άρθρου 17 (4) τοΰ είρημένου Νόμου, εύηρεστήθη 
νά έγκρίνη τά σχέδια και τους τεχνικούς δρους τά άφορώντα τάς είς 
την στήλην (1) τοΰ κατωτέρω Πίνακος άπαριθμουμένας οδούς ύπό τους 
δρους τους εκτιθεμένους είς την στήλην (2) τοΰ αύτοΰ Πίνακος. 

2. Ύπό την έπιφύλαξιν τών είς. την στήλην (2) τοΰ κατωτέρω Πί
νακος εκτιθεμένων δρων, τά σχέδια και oi τεχνικοί δροι τά άφορώντα 
τάς είς τον ρηθέντα Πίνακα άναγραφομένας οδούς θά δεσμεύωσι την 
άρμοδίαν αρχήν διά τήν περιοχήν τοΰ Δήμου 'Αμμοχώστου καθώς και 
δλους τους επηρεαζόμενους ίδιοκτήτας. 

ΠΙΝ ΑΞ 
(Ό ; (2) , 

"Ονομα Όδου | "Οροι συνοδεύοντες τήν έγκρισιν 

Λυσίου \ 
Λυσίου (Πεζοδρόμια, Ι 

Μέρος Α ' — Β ' ) iΕνεκρίθη σαν απολύτως (άνευ δρων) 
'Αριστοφάνους (Μέρος Α ' ) 
'Αριστοφάνους (Μέρος Β ' ) / 

(Υ.Ε. 23/59/277.) 

'Αριθμός 706 
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 "Αρθρου 17/(7). 

Άναφορικώς προς τήν όττ* αρ. 1900 Γνωστοποίησιν τήν δημοσιευθεΐ
σαν ε'ις τήν έπίσημον εφημερίδα της 13ης Νοεμβρίου 1970, γνωστο
ποιείται διά του παρόντος δτι, κατόπιν μελέτης τών σχεδίων και τε
χνικών δρων τών άφορώντων πάσας τάς οδούς, τάς άναγε
γραμμένας εις τον Πίνακα τον συνοδεύοντα τήν ρηθεΐσαν Γνωστο
ποίησιν, της υποβληθείσης ενστάσεως άποσυρθείσης, ό Υπουργός 
Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγό υμένας· είς το Ύπουρ
γικόν Συμβούλιρν δυνάμει του άρθρου 17 (6) του περί Ρυθμίσεως 
Όδών και Οικοδομών Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό 
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του Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν δσον άφορα περιπτώσεις κατά 
τάς όποιας ουδεμία ενστασις υπεβλήθη δυνάμει του άρθρου 17 (4) τοΰ 
ε'ιρημένου Νόμου, εύηρεστήθη νά έγκρίνη τά σχέδια και τους τεχνι
κούς όρους τά άφορώντα τάς είς τήν στήλη ν (1) του κατωτέρω Πίνα
κος άπαριθμουμένας οδούς υπό τους όρους τους εκτιθεμένους ε'ις τήν 
στήλην (2) του αυτού Πίνακος. 

2. 'Υπό τήν έπιφύλαξιν των είς τήν στήλην (2) του κατωτέρω Πί
νακος εκτιθεμένων όρων, τά σχέδια καΐ οι τεχνικοί όροι τά άφορών
τα τάς εις τον ρηθέντα Πίνακα άναγραφομένας οδούς θά δεσμεύωσι 
τήν άρμοδίαν αρχήν διά τήν περιοχήν του Δήμου Λεμεσού καθώς 
και όλους τους επηρεαζόμενους Ίδιοκτήτας. 

Π Ι Ν Α 

(1) (2) 

Όνομα Όδου "Οροι συνοδεύοντες τήν 
εγκρισιν 

(α) Ευριπίδου (Τμήμα ΑΒΓΔ) 
(β) Χαριλάου Μιχαήλ Ηθ 
(γ) 'Απελλή ΕΖ 
(δ) Ευριπίδου ΑΒΓΔ 

(Τμήματα α—β—γ, ξ—ο) 
(ε) Ευριπίδου ΑΒΓΔ 

(Τμήματα δ—ε, θ—ι, 
κ—λ—μ—ν) 

(ζ) Ευριπίδου ΑΒΓΔ 
(Τμήμα εζ) 

(η) Ευριπίδου ΑΒΓΔ 
(Τμήμα ηθ) 

Ενεκρίθησαν απολύτως 
(άνευ όρων). 

(Υ.Ε. 23/59/256.) 

'Αριθμός 707 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΝ ΥΔΩΡ) 

ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 115 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 131 ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Συνδέσμου Κατωκοπιάς «Κτίρκας» 
Ή 'Επιτροπεία τοΰ 'Αρδευτικού Συνδέσμου Κατωκοπιάς «Κτίρκσο» 

εν τή 'Επαρχία Λευκωσίας, ενασκούσα τάς δυνάμει του άρθρου 12(1) 
και (4) τοΰ περί 'Αρδευτικών Συνδέσμων (Ίδιωτικόν "Υδωρ) Νόιτυ 
(εν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό Νόμος») χορηγουμένας αύτη 
εξουσίας, ήτοίμασε τους ακολούθους Κανονισμούς, οΐτινες δημοσιεύ
ονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκροαίας συμφώνως προς το 
άρθρον 12(3) τοΰ Νόμου : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι Τροποποιητικοί. Έφημερΐς 
Κανονισμοί τοΰ 'Αρδευτικού Συνδέσμου Κατωκοπιάς «Κτίρκας» τοΰ Δημοκρατί
1971 και θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά των Κανονισμών τοΰ Άρδευ jaf^^a 

τικοΰ Συνδέσμου Κατωκοπιάς «Κτίρκας» 1961 (έν τοις εφεξής άνα 23.6.1961. 
φερομένων ώς «οι βασικοί Κανονισμοί») και οι βασικοί Κανονισμοί 
και οι παρόντες Κανονισμοί θά άναγινώσκωνται όμοΰ ώς οι Κανο

ιατίας 


