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Αριθμός 201 
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) 

Γνωστόποίησίς δυνάμει του άρθρου 14 (1) 

Γνωστοποιείται δτι το' δυνάμει της επιφυλάξεως της παραγράφου 
(α) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του περί Ρυθμίσεως 'Οδών και 
Οικοδομών Νόμου διορισθέν ως αρμοδία αρχή διά την περιοχήν του 
Δήμου Λαπήθου Συμβούλιον, ενασκούν τάς διά του εδαφίου (1) του 
άρθρου 14 του ρηθέντος Νόμου χορηγουμένας έ'ις την άρμοδίαν αρχήν 
εξουσίας, τη έγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, τροποποιεί την 
Γνωστοποίησιν τήν δημοσιευθεΐσαν ώς Διοικητική Πραξις υπ' αριθμόν 
33 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της 4ης Φε
βρουαρίου 1972 (έν τοις εφεξής άναφερομένην ώς «ή Γνωστοποίησις;) 
ώς ακολούθως : 

(α) Διά της προσθήκης της ακολούθου επιφυλάξεως έν τή Δευ
τέρα Στήλη του Πίνακος της Γνωστοποιήσεως, μετά το πέρας 
της περιγραφής των έν σχέσει προς τήν Ζώνην Α επιτρεπο
μένων οικοδομών : 

«Νοείται δτι : 
(i) 'Επιτρέπεται ή άνέγερσις ηλεκτρικών υποσταθμών, 

μέχρις εμβαδού 400 τετραγωνικών ποδών, εάν οδτοι 
θά είναι, κατά τήν κρίσιν της αρμοδίας αρχής, καλής 
αισθητικής εμφανίσεως, εις περιπτώσεις καθ' άς ή 
ένσωμάτωσις αυτών μετά τών κυρίων οικοδομών 
θεωρείται ύπό της αρμοδίας αρχής ώς ανέφικτος' 

(Η) επιτρέπεται ή άνέγερσις υποστατικών περιορισμένων 
διαστάσεων, άτινα εΐναι απολύτως αναγκαία διά 
τήν γεωργικήν άνάπτυξιν της περιοχής, έάν ταΰτα 
θά είναι, κατά τήν κρίσιν της αρμοδίας αρχής, καλής 
αισθητικής εμφανίσεως.» 

(β) Διά τής προσθήκης της ακολούθου επιφυλάξεως έν τή Δευ
τέρα Στήλη του Πίνακος τής Γνωστοποιήσεως, μετά το πέρας 
της περιγραφής τών έν σχέσει προς τήν Ζώνην Β επιτρεπο
μένων οικοδομών : 

«Νοείται δτι : 
(i) 'Επιτρέπεται ή άνέγερσις ηλεκτρικών υποσταθμών, 

* μέχρις εμβαδού 4C0 τετραγωνικών ποδών, έάν οδτοι 
θά είναι, κατά τήν κρίσιν τής αρμοδίας αρχής, καλής 
αίσθητικής εμφανίσεως, είς περιπτώσεις καθ' ας ή 
ένσωμάτωσις αυτών μετά τών κυρίων οικοδομών 
θεωρείται ύπό τής αρμοδίας αρχής ώς ανέφικτος' 

(ii) επιτρέπεται ή άνέγερσίς ύποστοαικών περιωρισμένων 
διαστάσεων, άτινα είναι απολύτως αναγκαία διά τήν 
γεωργικήν άνάπτυξιν τής περιοχής, έάν ταΰτα θά 
είναι, κατά τήν κρίσιν τής αρμοδίας αρχής, καλής 
αίσθητικής εμφανίσεως.» 

Τή 19η 'Οκτωβρίου 1972. 
(Υ. Ε. 195/61/4.) 




