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ΛΙΜΕΝΙΚΟΝ 
Κύριοι. 'Αντιπρόσωποι : 

Τώνης Μαντοβάνης 
Στέλ ιος Δημητρίου 
Φίλιος Νικολάου 

Νικόδημος Μέλισσος 
' Ι ωάννης Δη μητριάδης 
Χουσεΐν Τζωρτζιόγλου 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ 
Άναπληρωτα ί 

Ε ρ γ ο δ ο τ ώ ν 

Λιμενεργατών 

Νίνος Μοα/τοβάνης 
Τΐτος Φιλώτας 
Φίλιππος Βάρδας 

Στέλ ιος Κωστή 
'Ανδρέας Ψ α ρ ά ς 
Σ ι α π ά ν Ό μ έ ρ 

'Αριθμός 269 
Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 
6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) 

Γνωστοποίησις δυνάμει τοΰ άρθρου 14 (1 ) . 

Γνωστοποιείται δτι το Συμβούλιον Βελτιώσεως "Αχνας της Ε π α ρ χ ί α ς 
'Αμμοχώστου, το όποιον έχει διορισθή δυνάμει της δευτέρας επιφυλά
ξεως της παραγράφου (β) τοΰ εδαφίου (2) του άρθρου 3 τοΰ περί Ρυθ
μίσεως Όδών και Οικοδομών Νόμου, ως αρμοδία αρχή δια τήν περιοχήν 
Βελτιώσεως "Αχνας, ενασκούν τάς ύπό τοΰ εδαφίου (1) τοΰ άρθρου 14 
τοΰ ρηθέντος Νόμου χορηγουμένας είς τήν άρμοδίαν αρχήν εξουσίας, 
τη έγκρίσει τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου καθορίζει τήν περιοχήν τήν 
περιγραφομένην εν τφ Πρώτφ Πίνακι της παρούσης Γνωστοποιήσεως 
και περιλαμβανομένην εντός τών ορίων της προαναφερθείσης Περιοχής 
Βελτιώσεως ως ζώνην εντός της οποίας ή άνέγερσις οιασδήποτε οικο
δομής διά τάς χρήσεις τάς περιγραφομένας εν τω Δευτέρω Πίνακι της 
παρούσης Γνωστοποιήσεως δεν επιτρέπεται : 

Νοείται δτι ή αρμοδία αρχή δύναται νά χορήγηση άδειαν διά προσ
θήκην ή μετατρσπήν είς ύφισταμένην μή σύμφωνον προς τάς διατάξεις 
της παρούσης Γνωστοποιήσεως οίκοδομήν, ήτοι είς οίκοδομήν ή οποία 
υφίσταται κατά τήν ήμέραν τής δημοσιεύσεως τής παρούσης Γνωστο
ποιήσεως εν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ή οποία προ τής 
τοιαύτης ημερομηνίας έχρησιμοποιεΐτο διά σκοπόν μή σύμφωνον προς 
τάς διοττάξεις τής παρούσης Γνωστοποιήσεως και ή οποία εΐχεν έγκριθή 
δυνάμει τοΰ Νόμου, εάν ή τοιαύτη προσθήκη ή μετατροπή ίκανοποιή 
τους ακολούθους δρους : 

(α) Ή αρμοδία αρχή είναι Ικανοποιημένη δτι ή προσθήκη ή μετα
τροπή εϊς τήν ως εϊρηται οίκοδομήν δεν θά έπηρεάση δυσμε
νώς \] τΤνΑρυιυλάψΓΐ τάς ανέσεις ή την εϋλογον χρήσιν παρα
κείμενης ιδιοκτησίας ή τής περιοχής ως συνόλου και 

(β) Ή ολική κυβική χωρητικότης δλων τών προσθηκών και μετα
τροπών είς τήν ώς εϊρηται οίκοδομήν, γενομένων μετά τήν 
δημοσίευσιν τής παρούσης Γνωστοποιήσεως, δεν υπερβαίνει 
τά 10% τής κυβικής χωρητικότητος τήν όποίοα» ή τοιαύτη 
οικοδομή έ'χει κατά τήν ήμερομηνίοα» τής δημοσιεύσεως της 
παρούσης Γνωστοποιήσεως· καί 

( γ ) Ουδέν μέρος τών τοιούτων προσθηκών ή μετατροπών απέχει 
όλιγώτερον τών δέκα ποδών εκ τών συνόρων τοΰ οικοπέδου 
έπι τοΰ οποίου ή ώς εϊρηται οικοδομή κείται και 

(δ) Όλόκληρος ή έκτασι.ς ή οποία καλύπτεται υπό τής ώς εϊρηται 
οικοδομής μεθ' δλων τών τοιούτων προσθηκών ή μετατροπών 
είναι μικρότερα τοΰ 50% τής εκτάσεως τοΰ οικοπέδου έπι τοΰ 
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οποίου ή οικοδομή κείται. Δια τους σκοπούς των άνω δρων 
(γ) και (δ) οίκόπεδον έπι τοΰ οποίου ή ώς εϊρηται οικοδομή 
κείται είναι ή έκτασις γης ή οποία κατά τήν ήμερομηνίοα' 
της δημοσιεύσεως της παρούσης Γνωστοποιήσεως, όμοΰ μετά 
της οικοδομής, είναι εγγεγραμμένη εις τά βιβλία τοΰ Κτημα
τολογικού και Χωρομετρικοΰ Τμήματος. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 

Όλόκληρος ή περιοχή ή κειμένη εντός τών χωριτικών ορίων τοΰ Συμ
βουλίου Βελτιώσεως "Αχνας τής οποίας ή εσωτερική περίμετρος δεικνύ
εται διά πρασίνου χρώματος έπι τοΰ σχεδίου ύπ' αρ. Τ.Ρ .Η. /22 υπο
γεγραμμένου υπό τοΰ Έπαρχου 'Αμμοχώστου, άντίγραφον τοΰ οποίου 
διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδιαφερομένου κατά τάς ερ
γασίμους ώρας εις το Γραφεΐον τοΰ Έπαρχου εν Άμμοχώστω. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 

(α) Οιαδήποτε οικοδομή προς χρήσιν ώς χοιροστάσιον ή βου
στάσιον, 

(β) οιαδήποτε οικοδομή προς χρήσιν ώς όρνιθοτροφεΐον ή μάνδρα 
προβάτων ή αιγών, εξαιρουμένων βοηθητικών οικοδομών διά 
στέγασιν τοιούτων ζώων ή πτηνών αποκλειστικώς διά τήν 
χρήσιν της οικογενείας τοΰ ιδιοκτήτου. 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΑΧΝΑΣ 
(Υ.Ε. 105/65.) 

'Αριθμός 270 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 

(ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 349) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό τής Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας 
τοΰ χωρίου Έπτακώμης δυνάμει τοΰ άρθρου 30. 

Ή Επιτροπε ία Ύδατοπρομηθείας τοΰ χωρίου Έπτακώμης ένασκοΰσα 
τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις αυτήν δυνάμει τοΰ άρθρου 30 (1) 
και (2) τοΰ περί Ύδοττοπρομηθείας τών Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) 
Νόμου, διά τοΰ παρόντος εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι περί Ύδατοπρομη
θείας τοΰ χωρίου Έπτακώμης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί τοΰ 1971 
και θά άναγιγνώσκωνται όμοΰ μετά τών περί Ύδατοπρομηθείας τοΰ 
χωρίου Έπτακώμης Κανονισμών τοΰ 1952 (εν τοις εφεξής αναφερομένων 
ώς «ο! βασικοί Κανονισμοί») οί δε βασικοί Κανονισμοί όμοΰ μετά τών 
παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οι περί Ύδατοπρομηθείας 
Έπτακώμης Κανονισμοί τοΰ 1952 έως 1971. 

2. Οι βασικοί Κανονισμοί διά τοΰ παρόντος τροποποιούνται διά τής 
ένθέσεως ευθύς μετά τον Κανονισμόν 5 τοΰ ακολούθου νέου Κοτνονισμοΰ 
άριθμουμένου ώς ΚοαΌνισμοΰ 5Α : 

«5Α. Ή δαπάνη νέας εγκαταστάσεως θά βαρύνη εξ ολοκλήρου τον 
ιδιοκτήτη ν». 

3. Ό ΚοοΌνισμός 10 τών βασικών Κανονισμών διά τοΰ παρόντος δια
γράφεται και αντικαθίσταται διά τοΰ ακολούθου Κανονισμοΰ : 

«10. Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε οικίας ή οικήματος έφω


