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τον συνοδεύοντα την ρηθεΐσαν Γνωστοποίησιν, ουδεμιάς ενστάσεως υπο
βληθείσης, ό Υπουργός Εσωτερικών ένσ.σκών τάς εξουσίας τάς χορη-
γουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του άρθρου 17 (6) τοΰ 
περί Ρυθμίσεως Όδών και Οικοδομών Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων 
ανετέθη υπό του Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν δσον άφορα περι
πτώσεις κατά τάς οποίας ουδεμία ένστασις υπεβλήθη δυνάμει του άρ
θρου 17 (4) τοΰ είρημένου Νόμου, εύηρεστήθη νά έγκρίνη τά σχέδια και 
τους τεχνικούς δρους τά άφορώντα την είς την στήλην (1) τοΰ κατω
τέρω .Πίνακος έμφαινομένην όδόν υπό τους δρους τους εκτιθεμένους είς 
την στήλην (2) τοΰ αύτοΰ Πίνακος. 

2. Ύ π ό την έπιφυλαξιν τών είς την στήλην (2) τοΰ κατωτέρω Πίνα
κος εκτιθεμένων δρων, τά σχέδια και οι τεχνικοί δροι τά άφορώντα την 
είς τον ρηθέντα Πίνακα άναγραφομένην όδόν θά δεσμεύωσι την αρμο
δίου όρχήν διά την περιοχήν τοΰ Συμβουλίου Βελτιώσεως Μέσα Γειτο
νιάς καθώς και δλους τους επηρεαζόμενους ίδιοκτήτας. 
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(Υ.Ε. 23/59/265.) 

'Αριθμός 792 
Ο Π Ε Ρ Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ ΤΟΥ ΘΗΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Α Γ Ρ Ι Ω Ν 

ΠΤΗΝΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 65 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 9 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 76 ΤΟΥ 1965) 

Δ ι ά τ α γ μ α δυνάμει του άρθρου 5Α. 
Ό Υ π ο υ ρ γ ό ς Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγού

μενος είς αυτόν δυνάμει του άρθρου 5Α του περί θ η ρ ά μ α τ ο ς και 
'Αγρ ίων Πτηνών Νόμου, διά του παρόντος διατάττει ώς ακολούθως: 

1. Το παρόν δ ι ά τ α γ μ α δύναται νά άναφέρηται ώς το περί θ η ρ ά μ α 
τος και 'Αγρίων Πτηνών ( 'Ανώτατος Αριθμός ) Δ ι ά τ α γ μ α του 1971. 

2. Ό αριθμός θηραμάτων άτινα δύνανται νά θηρευθώσιν ύπό του 
κατόχου αδείας θήρας έν οιαδήποτε ήμερα δεν δύναται νά ύπερβαί
νη τον ενα λ α γ ω ό ν και εξ πέρδικας ή ενα λαγωόν, τεσσάρας πέρδι
κας και δύο· φραγκολίνας. 

Έ γ έ ν ε τ ο τη 2α 'Οκτωβρίου 1971. 
(Υ. Ε. 177/59/2.) 

'Αριθμός 793 
Ο Π Ε Ρ Ι ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 2 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 42 ΤΟΥ 1961, 20 ΤΟΥ 1963 
ΚΑΙ 46 ΤΟΥ 1970) 

Ε ξ ε τ ά σ ε ι ς Δικηγόρων. 
Γνωστοποιείται ύπό του Νομικού Συμβουλίου δτι τά ακόλουθα πρό

σωπα, τών οποίων τά ονόματα φαίνονται κατωτέρω,, έπέτυχον είς 
τάς εξετάσεις αί όποΐαι διεξήχθησαν τήν 2αν και 3ην Σεπτεμβρίου 
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1971, συμφώνως προς το άρθρον 5 τοΟ ττερί Δικηγόρων Νόμου, ως 
ρδτος έτροποποιήθη ύπό τών περί Δικηγόρων (Τροποποιητικών) 
Νόμων 1961 έως 1970 : 

Στέφανος Χ ' ' Σάββα Χαραλάμπους, εκ Πάνω Άρόδων 
Shefika Η. Hilmi, έκ Λευκωσίας 
Πέτρος Ι. Κληρίδης, έκ Λευκωσίας 
Hakki Djelal Onen, έκ Λευκωσίας 
Σωτήριος Α. Καραπατάκης, έξ 'Αγίου Γεωργίου-—Σολέας. 

Οι ακόλουθοι έπέτυχον συμπληρώσαντες προηγουμένας εξετάσεις: 
Παναγιώτης Α. Μιχαηλίδης, έκ Τσάδας 
Hasan Murat, έκ Λευκωσίας 
Ahmet Tonguz Ali, έκ Λευκωσίας 
Χάρης Χ. Χαραλαμπίδης,, έκ Μόρφου 
Πολάκης Κ. Σαρρής, έκ Στροβόλου 
Εύθυμούλα Ευθυμίου, έκ Μανδρών 
Χριστόφορος Γ. Γιάγκου, έκ Λυθροδόντα 
Ήλιάνα Νικολάου,: έξ Άγλαντζιας 
Χρίστος Κ. 'Ιωάννου, έξ 'Αμμοχώστου 
Αυγή Γ. Παλλήκαρου, έκ Ριζοκαρπάσου. 

Έν Λευκωσία τη 5η 'Οκτωβρίου 1971. 

ΚΡΙΤΩΝ Γ. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ, 
Γενικός ΕΊσαγγελεύς της Δημοκρατίας, 

Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου. 

■Επίσημος 
ΈφημερΙς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
24.6.1965. 
5.4.1968. 
27.3.1970. 

'Αριθμός 794 
Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 64 ΤΟΥ 1964, 15 ΤΟΥ 1966, 9, 47 ΚΑΙ 89 ΤΟΥ 1970) 

Κανονισμοί εκδοθέντες ύπό της Δημοτικής Επιτροπής Πόλεως. 

Ή Δημοτική 'Επιτροπή Πόλεως, ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις αυτήν δυνάμει των άρθρων 8 και 37 του περί Δήμων 
Νόμου, και οιουδήποτε άλλου προς τούτο έξουσιοδοτουντος Νόμου, 
εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ως οι Δημοτικοί (Τρο
ποποιητικοί) Κανονισμοί Πόλεως του 1971 και θά άναγινώσκωνται 
όμοΟ μετά—. 

(α) των Δημοτικών Κανονισμών. Πόλεως του 1965 (έν τοις εφε
ξής αναφερομένων ως οι «βασικοί Κανονισμοί»), 

(β) των Δημοτικών (Τροποποιητικών) Κανονισμών του Δήμου 
Πόλεως του 1967, 

(γ) τών Δημοτικών (Τροποποιητικών) Κανονισμών του Δήμου 
Πόλεως του 1970, 

και οι βασικοί Κανονισμοί, οι ρηθέντες Δημοτικοί (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του Δήμου Πόλεως του 1967 και 1970 και οι παρόντες 
Κανονισμοί θά άναφέρωνται όμου ώς οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πό
λεως 1965 εως 1971. 


