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2. Προς τον σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή του ποσού 
του δανείου το Συμβούλιον, ύπό την έπιφύλαξιν οιασδήποτε άλλης 
ύποθηκεύσεως, θά υποθήκευση εις τους δανειστάς δλα τα τέλη, ενοί
κια, διαπύλια ή δικαιώματα τα όποια επί του παρόντος και εντεύθεν 
είναι πληρωτέα προς το Συμβούλιον. 

Έγένετο τη 6η 'Ιουλίου 1971 
(Υ.Ε. 127/59.) 

'Αριθμός 583 

Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (Δ ΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤ1ΩΣΙ Σ)ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 243) 

Διάταγμα δυνάμει του "Αρθρου 22 (α) (ι). 

Ό Υπουργός Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου
μένας εις αυτόν δυνάμει του άρθρου 22 (α) (ι) του περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, διατάττει ώς ακολούθως: 

1. Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Λύσης (το όποιον εν τω παρόντι 
διατάγματι αναφέρεται ώς «το Συμβούλιον») θα έχη δικαίωμα να 
δανεισθη παρά τής Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Λύσης, (ή 
όποια εν τω παρόντι διατάγματι αναφέρεται ώς «ό Δανειστής») 
ποσόν μή υπερβαίνον τάς δέκα χιλιάδας λίρας (£10,000) εντόκως 
προς επτά τοις έκοαόν (7%) ύπό τους ακολούθους δρους : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά άποπληρωθή ύπό του Συμ
βουλίου εις τους Δανειστάς ε'ις οκτώ (8) ϊσας ετησίας δόσεις 
(συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και του τόκου). 

(β) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή ύπό του Συμ
βουλίου διά τήν άνέγερσιν δημοσίων κτιρίων. 

2. Προς τον σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή τοΰ ποσού 
του δανείου το Συμβούλιον, ύπό τήν έπιφύλαξιν οιασδήποτε άλλης 
ύποθηκεύσεως, θά υποθήκευση εις τους δανειστάς δλα τά τέλη, ενοί
κια, διαπύλια ή δικαιώματα τά όποια επί του παρόντος και εντεύθεν 
είναι πληρωτέα προς το Συμβούλιον. 

Έγένετο τή 8η 'Ιουλίου 1971. 
(Υ.Ε. 88/66.) 

'Αριθμός 584 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 46 ΤΟΥ 1961, 58 ΤΟΥ 1962, 
4 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 31 ΤΟΥ 1969) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό του Συμβουλίου Βελτιώσεως 
Γερμασόγειας 

Τό Συμβούλιον Βελτιώσεως Γερμασόγειας, ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς παρεχομένας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 24 του περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, εκδίδει τους ακολούθους Kocvo
νισμούς : . 



519 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά αναφέρονται ώς οι περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Γερμασό
γειας τού* 1971 και θα άναγινώσκωνται όμου μετά τών περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμών Γερμασόγειας 1953 εως 1970 
(εν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί») οί δε 
βασικοί Κανονισμοί μετά τών παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται 
ώς οί περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί Γερμασό
γειας 1953 εως 1971. 

2. Το πρώτον Δελτίον τών βασικών Κανονισμών διά τοΟ παρόντος 
τροποποιείται ώς ακολούθως : 

(α) Διά της διαγραφής εκ της τετάρτης γραμμής του Κανο
νισμοΰ 134(1) (α) τών βασικών Κανονισμών του ποσοΟ £5 
και αντικαταστάσεως αύτοΟ διά του ποσοΰ Λ. Κ. £10. 

(β) Διά της διαγραφής εκ της έκτης γραμμής του Κανονισμού 
134(1) (β) τών βασικών Κανονισμών του ποσού £50 και αντι
καταστάσεως αύτου διά του* ποσού Λ. Κ. £80. 

Οί ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Υπουργού Εσωτερικών. 
(Υ.Ε. 201/62/2.) 

'Αριθμός 585 
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). 

Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Τρικώμου, της Επαρχίας 'Αμμοχώστου, 
ώς αρμοδία 'Αρχή διά την περιοχή ν βελτιώσεως Τρικώμου δυνάμει 
τής δευτέρας επιφυλάξεως τής παραγράφου (β) του εδαφίου (2) 
του άρθρου 3 τοΟ περί Ρυθμίσεως Όδών και Οικοδομών Νόμου, ενα
σκούν τάς όπό του εδαφίου (1) του άρθρου 14 του ρηθέντος Νόμου 
χορηγουμένας αύτω εξουσίας, τη έγκρίσει του Υπουργικού Συμ
βουλίου, καθορίζει τήν περιοχήν τήν περιγραφομένην έν τω Πρώτω 
Πινάκι τής παρούσης Γνωστοποιήσεως και περιλαμβανομένην εντός 
τών ορίων τής προαναφερθείσης περιοχής βελτιώσεως ώς ζώνην εντός 
τής όποιας ή άνέγερσις οιωνδήποτε οικοδομών διά τά ειδικά επαγ
γέλματα και βιομηχανίας αΐτινες καθορίζονται έν τω Δευτέρω Πινάκι 
τής παρούσης Γνωστοποιήσεως δεν επιτρέπεται : 

Νοείται δτι ή αρμοδία 'Αρχή δύναται νά χορήγηση άδειαν διά 
προσθήκην ή μετοπτροπήν ε'ις ύφισταμένην μή σύμφωνον προς τάς 
διατάξεις τής παρούσης Γνωστοποιήσεως οίκοδομήν, ήτοι εις οίκο
δομήν ή όποια υφίσταται κατά τήν ήμέραν τής δημοσιεύσεως τής 
παρούσης Γνωστοποιήσεως έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρα
τίας, ή οποία προ τής τοιαύτης ημερομηνίας έχρησιμοποιεΐτο διά 
σκοπόν μή σύμφωνον προς τάς διατάξεις τής παρούσης Γνωστοποιή
σεως και ή όποια εΐχεν έγκριθή δυνάμει του Νόμου, έάν ή τοιαύτη 
προσθήκη ή μετατροπή ίκοα/οποιή τους ακολούθους δρους : 

. (α) Ή αρμοδία 'Αρχή είναι ικανοποιημένη δτι ή προσθήκη ή 
μετατροπή εις τήν ώς εΐρηται οίκοδομήν δέν θά έπηρεάση 
δυσμενώς ή παραβλάψη. τάς ανέσεις ή τήν εϋλογον χρήσιν 
παρακείμενης Ιδιοκτησίας ή τής περιοχής ώς συνόλου* και 

(β) ή ολική κυβική χωρητικότης δλων τών προσθηκών και 


