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(ii) Ή ολική κυβική χωρητικότης δλων τών προσθηκών 
και μετατροπών εις τήν ώς εϊρηται οίκοδομήν, γενο
μένων μετά τήν δημοσίευσιν της παρούσης Γνωστο
ποιήσεως, δεν υπερβαίνει τα 10% της κυβικής χωρη
τικότητος τήν οποίαν ή τοιαύτη οικοδομή έχει κατά 
τήν ήμερομηνίαν της δημοσιεύσεως' και 

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

(iv) 'Ολόκληρος ή έ'κτασις ή οποία καλύπτεται ύπό της 
ώς εϊρηται οικοδομής μεθ δλων τών τοιούτων προσθη
κών ή μετατροπών είναι μικρότερα τοΰ 50% της εκτά
σεως του οικοπέδου επί του οποίου ή οικοδομή κείται. 

Διά τους σκοπούς τών άνω δρων (iii) και (iv) ο'ικόπεδον έπϊ τοϋ 
οποίου ή ώς εϊρηται οικοδομή κείται είναι ή εκτασις γης ή οποία 
κατά τήν ήμερομηνίαν της δημοσιεύσεως της παρούσης Γνωστοποιή
σεως, όμοΟ μετά της οικοδομής, εΐ'ναι εγγεγραμμένη εις τά βιβλία 
τοΰ Κτηματολογικού καΐ ΧωρομετρικοΟ Τμήματος. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
'Ολόκληρος ή περιοχή ή κειμένη εντός τών χωριτικών ορίων του 

Συμβουλίου Βελτιώσεως Κώμης Κεπήρ, ή οποία δεικνύεται διά πρα
σίνου χρώματος έπι του σχεδίου ύπ' αριθμόν Τ.Ρ.Η./26 υπογεγραμ
μένου ύπό του Έπαρχου 'Αμμοχώστου, άντίγραφον του όποιου δια
τίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδιαφερομένου κατά τάς εργα
σίμους ώρας εις το Γραφεΐον του Έπαρχου εν 'Αμμοχώστω. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 
Όλόκληρος ή περιοχή ή κειμένη εντός τών χωριτικών ορίων του 

Συμβουλίου Βελτιώσεως Κώμης Κεπήρ, ή οποία δεικνύεται διά κυανού 
χρώματος επί τοΰ σχεδίου ύπ' αριθμόν Τ.Ρ.Η./26 υπογεγραμμένου ύπό 
τοΰ Έπαρχου 'Αμμοχώστου άντίγραφον τοΰ οποίου διατίθεται προς 
έπιθεώρησιν ύπό ποη/τός ενδιαφερομένου κατά τάς εργασίμους ώρας 
εις το Γραφεΐον τοΰ Έπαρχου εν 'Αμμοχώστω. 

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
(α) Οιαδήποτε οικοδομή προς χρήσιν ώς χοιροστάσιον ή βου

στάσιον. ^ 
(β) Οιαδήποτε οικοδομή προς χρήσιν ώς όρνιθοτροφεΐον ή μάν

δρα προβάτων ή αιγών, εξαιρουμένων βοηθητικών οικοδο
μών διά στέγασιν τοιούτων ζώων ή πτηνών αποκλειστικώς. 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
Οιαδήποτε οικοδομή προς χρήσιν ώς χοιροστάσιον. 

Εξεδόθη τη 16η Σεπτεμβρίου 1971 
(Υ.Ε. 344/59.) 
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Άναφορικώς προς τήν Διοικητικήν Πραξίν ύπ' αρ. 718, δημοσιευ
θείσα^ είς το Τρίτον Παράρτημα της επισήμου εφημερίδος της Δημο
κρατίας της 10ης Σεπτεμβρίου 1971, γνωστοποιείται διά τής παρού
σης δτι είς τό τέλος τής πρώτης παραγράφου τής γνωστοποιήσεως 
δπου αναγράφεται τό χωρίον «Κάτω Μονή» δέον δπως άντικαταστα
θή διά τοΰ χωρίου «Παλαιομέτοχον». (Υ.Ε. 36/61.) 


