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'Αριθμός 772 
Ο ΠΕΡΙ ΤΑΦΗ Σ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 247 

Διάταγμα δυνάμει τοΰ άρθρου 2. 
Ό "Επαρχος Λευκωσίας, ένασκών τάς εξουσίας δι' ών περιβέβλη-

ται το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του άρθρου 2 του περί Ταφής 
Νόμου,, ή ένάσκησίς των οποίων ανετέθη ε'ις αυτόν δυνάμει Διοικη
τικής Πράξεως ύπ' αρ. 172 τοΰ 1947, διά τοΰ παρόντος διατάττει 
δπως έγκαθιδρυθή νέον · Κοιμητήριον δυνάμει των διατάξεων τοΰ 
είρημένου Νόμου, διά χρήσιν υπό τής Ελληνικής Κοινότητος τοΰ 
χωρίου Άρεδιοΰ τής Επαρχίας Λευκωσίας. 

Έγένετο τή 23η Σεπτεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 311/59.) 

Αριθμός 773 
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 Κώμης Κεπήρ τής 

'Επαρχίας 'Αμμοχώστου, το όποιον έχει διορισθή δυνάμει τής δευτέ
ρας επιφυλάξεως τής παραγράφου (β) τοΰ εδαφίου (2) τοΰ άρθρου 
3 τοΰ περί Ρυθμίσεως Όδών και Οικοδομών Νόμου, ώς αρμοδία αρχή 
διά την περιοχήν Βελτιώσεως Κώμης Κεπήρ, ένασκοΰν τάς ύπό τοΰ 
εδαφίου (1) τοΰ άρθρου 14 τοΰ ρηθέντος Νόμου χορηγουμένας ε'ις 
την άρμοδίαν αρχήν εξουσίας, τή έγκρίσει τοΰ Ύπουργικοΰ Συμ
βουλίου καθορίζει : 

(α) Τήν περιοχήν τήν περιγραφομένην εν τω Πρώτω Πίνακι τής 
παρούσης Γνωστοποιήσεως και περιλαμβανομένην εντός των 
ορίων τής προαναφερθείσης περιοχής Βελτιώσεως, ώς ζώνην 
εντός τής οποίας ή άνέγερσις οιασδήποτε οικοδομής διά 
τάς χρήσεις τάς περιγραφομένας εν τω Τρίτω Πίνακι τής 
παρούσης Γνωστοποιήσεως δεν επιτρέπεται. 

(β) Τήν περιοχήν τήν περιγραφομένην εν τω Δευτέρω Πίνακι 
τής παρούσης Γνωστοποιήσεως και περιλαμβανομένην εντός 
των ορίων τής προαναφερθείσης περιοχής Βελτιώσεως, ώς 
ζώνην εντός τής οποίας ή άνέγερσις οιασδήποτε οικοδομής 
διά τάς χρήσεις τάς περιγραφομένας εν τω Τετάρτω Πίνακι 
τής παρούσης Γνωστοποιήσεως δεν επιτρέπεται : 

Νοείται δτι ή αρμοδία αρχή δύναται νά χορήγηση άδειαν 
διά προσθήκην ή μετατροπήν εις ύφισταμένην μη σύμφωνον 
προς τάς διατάξεις τής παρούσης Γνωστοποιήσεως οίκοδο
μήν, ήτοι εις ο'ικοδομήν ή οποία υφίσταται κατά τήν ήμέραν 
τής δημοσιεύσεως τής παρούσης Γνωστοποιήσεως εν τή έπι
σήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ή οποία προ τής τοιαύτης 
ημερομηνίας έχρησιμοποιεΐτο διά σκοπόν μή σύμφωνον προς 

.- ■■ τάς διατάξεις τής παρούσης Γνωστοποιήσεως και ή οποία 
ειχεν έγκριθή δυνάμει τοΰ Νόμου, έάν ή τοιαύτη προσθήκη 
ή μετατροπή ίκανοποιή τους ακολούθους δρους : 

(i) ή αρμοδία αρχή είναι ικανοποιημένη δτι ή προσθήκη 
ή μετατροπή ε'ις τήν ώς εΐρηται οικοδομήν δέν θά 
έπηρεάση δυσμενώς ή παραβλάψη τάς ανέσεις ή τήν 
εϋλογον χρήσιν παρακείμενης ιδιοκτησίας ή τής πε
ριοχής ώς συνόλου" και 


