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μοσίοϋ ή ' ιδιωτικού χώρου εντός των δημοτικών ορίων, προτού 
εξασφάλιση πρόςτοΰτο' την άδειαν της Δημοτικής Επιτροπής. Ό 
ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιουδήποτε χώρου κειμένου εντός τών δημο
τικών ορίων εντός του οποίου έχουν έναποτεθή, έναποθηκευθή, 
ριφθή.ή τοπαθετηθή σκύβαλα, ή οιοσδήποτε αντιπρόσωπος του Ιδιο
κτήτου τοιούτου χώρου ή το πρόσωπον το όποιον εισπράττει τά 
ενοίκια διά λογαριασμό ν τοΰ τοιούτου Ιδιοκτήτου δέον δπως άπο
μακρύνη αμέσως τά τοιαύτα σκύβαλα και διατηρή καθαρόν τον 
τοιούτον χώρον. 

101. Ουδείς δύναται νά μεταφέρη δι' οχήματος ή άλλου μέσου 
κόπρον οιουδήποτε είδους διά μέσου τών δημοτικών ορίων προτού 
εξασφαλίσει προς τουτο< την γραπτήν άδειαν της Δημοτικής Επι
τροπής. ΕΊς την τοιαύτην άδειαν δύνανται νά έπιβληθώσιν δροι 
έν σχέσει προς την ήμέραν και ώραν καθ' άς δέον νά γίνεται ή 
μεταφορά ως και τάς οδούς διά τών οποίων δέον το δχημα ή άλλο 
μέσον νά διέλθη». 

Οι ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν υπό τοΰ Υπουργικού Συμβου
λίου. 

(Υ.Ε. 145/59.) 

'Αριθμός 90 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130/68) 

Κανονισμοί γενόμενοι υπό της 'Επιτροπείας του 'Αρδευτικού 
Τμήματος Μόρφου «Ποτάμια». 

Ή 'Επιτροπεία του 'Αρδευτικού. Τμήματος Μόρφου «Ποτάμια», ενα
σκούσα τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις αυτήν δυνάμει του. άρ
θρου 19 τοΰ περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου, Κεφ. 342, 
ώς ούτος έτροποποιήθη, διά του Νόμου 130/68, διά τοΰ παρόντος 
εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι Κανονισμοί ούτοι θά άναφέρωνται ώς οί περί 'Αρδεύσεως 
Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος Μόρφου «Ποτάμια». 

2. Οί περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Κανονισμοί τοΰ 'Αρδευ
τικού Τμήμοαος «Άργάκι Άρ. 1» του 1967 οί δημοσιευθέντες εις το 
Τρίτον Παράρτημα τής επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας της 
16ης 'Ιουνίου 1967, ύπ' άρ. γνωστοποιήσεως 496— 

(α) θεωρούνται ώς Κανονισμοί θεσπισθέντες ύπό τής 'Επιτρο
πείας του 'Αρδευτικού Τμήματος τοΰ χωρίου Μόρφου «Πο·
τάμια»' 

(β) θά έφαρμόζωνται εις το χωρίον Μόρφου : 
Νοείται δτι αί λέξεις «Άργάκι» και «Άργάκι Άρ. 1», όπου. 

δήποτε αύται απαντώνται, θά αντικαθίστανται διά τών λέ
ξεων «Μόρφου» και «Μόρφου «Ποτάμια», αντιστοίχως' 

(γ) αί ήμερομηνίαι αί αναφερόμενα! εις τήν παράγραφον 3 δέον 
δπως αντικατασταθούν διά τών ημερομηνιών «27ην 'Οκτω
βρίου 1970» και «δευτέρας εβδομάδος του μηνός Σεπτεμ
βρίου», αντιστοίχως' 
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(6) οί αριθμοί και αϊ ήμερρμηνίαι αϊ άναφερόμεναι εις τάς παρα^ 
.γράφους 4 ;(2), 4 (3),.6, 7, 8, 11 και 14 (1) δέον δπως άντι
κατασταθοΟν δια τών αριθμών και ημερομηνιών «30ήν Ιου
νίου», «1%», «30ης Ιουνίου», «1ης Μαρτίου», «31η,ς Ιουλίου», 
«Μάρτιον» και «1ης Μαρτίου», αντιστοίχως' και 

(,ε) το δικαίωμα δπερ αναφέρεται εις την πσράγραφρν 5 δέον 
,δπως άντικατασταθή δια του αριθμού £30 και £15, αντι
στοίχως. 

(Υ. Ε. 1.22/70.) 

'Αριθμός 91 
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). 

Άναφρρικώς προς την υπ' άρ. 1753 Γνωστοποίησιν την δημοσίευα 
θεΐσαν εις την έπίσημον εφημερίδα της 16ης 'Οκτωβρίου 1970, γνω
στοποιείται δια τοΟ παρόντος δτι, κατόπιν μελέτης τών σχεδίων και 
τεχνικών δρων τών άφορώντων πάσας τάς οδούς τάς άναγεγράμμέ
νας είς τον Πίνακα τον συνοδεύοντα την ρηθεΐσαν Γνωστοποίησιν, ούδε. 
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 τοΟ1 'Υπουργικού Συμ
βουλίου εις αυτόν δσον άφορα περιπτώσεις κατά τάς οποίας ουδεμία 
ενοτασις υπεβλήθη δυνάμει του άρθρου 17(4) του είρημένου Νό
μου, εύηρεστηθη νά έγκρίνη τά σχέδια και τους τεχνικούς δρους 
τά άφορώντα τάς εις την στήλην (1) τοΟ κατωτέρω Πίνακος άπαριθ
μρυμένας οδούς ύπό τους δρους τους εκτιθεμένους εις την στήλην (2) 
του αύτου Π ίνακος. 

2. Ύπό την έπιφυλαξιν τών εις την στήλην (2) του κατωτέρω Πί
νακος εκτιθεμένων δρων, τά σχέδια και οί τεχνικοί δροι τά άφορώντα 
τάς εις τον ρηθέντα Πίνακα άναγραφομένας οδούς θά δεσμεύωσι την 
άρμοδίαν αρχήν διά την περιοχήν του Συμβουλίου Βελτιώσεως "Αγίας 
Φυλάξεως καθώς και όλους τους επηρεαζόμενους ίδιοκτήτας. 

Π Ι Ν Α Ξ 
(1) (2) 

"Ονομα Όδρρ 

Δημητρίου Χαραλάμπους 
(Τμήμρ: Α—Β) 

Ελλάδος (Τμήμα Γ—Δ) 
Ελλάδος (Τμήμα Β—Γ) 

"Οροι συνοδεύοντες τήν 
:έ"γκρισιν 

Ι Ενεκρίθησαν απολύτως 
j (άνευ δρων) 

(Υ.Ε. 23/59/208.) 


