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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. 
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Δημητρίου Χαραλάμπους 
(Τμήμρ: Α—Β) 
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"Οροι συνοδεύοντες τήν 
:έ"γκρισιν 

Ι Ενεκρίθησαν απολύτως 
j (άνευ δρων) 

(Υ.Ε. 23/59/208.) 


