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'Αριθμός 33 
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 του άρθρου 14 (1). 

Γνωστοποιείται δτι το δυνάμει της επιφυλάξεως της παραγρά-
φου (α) τοΰ εδαφίου (2) του άρθρου 3 του περί Ρυθμίσεως Όδών 
και Οικοδομών Νόμου διωρισθέν ώς αρμοδία αρχή δια την περιοχήν 
του Δήμου Λαπήθου Συμβούλιον, ενασκούν τάς υπό του εδαφίου (1) 
τοΰ άρθρου 14 τοΰ ρηθέντος Νόμου χορηγουμένας εις τήν άρμοδ'ιαν 
αρχήν εξουσίας, τη έγκρίσει τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου καθορί
ζει, προς τον σκοπόν της διατηρήσεως τοΰ χαρακτήρος του τοπίου, 
της ρυθμίσεως της μελλοντικής αναπτύξεως και της προαγωγής του 
τουρισμού, τα εντός των ορίων τοΰ προαναφερθέντος Δήμου κείμενα 
τμήματα των εν τω Πίνακι περιγραφομένων περιοχών ώς ζώνας εντός 
των οποίων, τηρουμένων τών διατάξεων των επομένων παραγράφων 
της παρούσης Γνωστοποιήσεως— 

(α) Δεν θά επιτρέπεται ή άνέγερσις οιωνδήποτε νέων οικοδο
μών άλλων τών εν τη δευτέρα στήλη του Πίνακος εκτιθε
μένων έναντι της οικείας περιοχής οικοδομών και 

(β) ό αριθμός τών ορόφων οιασδήποτε νέας οικοδομής όμου 
μετά τών τυχόν υφισταμένων ορόφων δεν θά ύπερβαίνη τον 
αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον έν 
τή τρίτη στήλη του Πίνακος έναντι της οικείας περιοχής 
άνώτατον αριθμόν ορόφων" και 

(γ) το υψος οιασδήποτε νέας οικοδομής άπό της οριζόντιας δεν 
• θά ύπερβαίνη το αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αύτης 

έκτιθέμενον έν τή τετάρτη στήλη τοΟ Πίνακος έναντι της 
.. οικείας περιοχής άνώτατον ϋψος' και 

(δ) καθ' δσον άφορα εις περιοχάς έναντι τών όποιων εκτίθενται 
έν τή πέμπτη στήλη τοΰ Πίνακος αντίστοιχοι έλάχισται 
άξίαι, ή άξια οιασδήποτε νέας οικοδομής όμου μετά τής 
άξίάς τών τυχόν υφισταμένων οικοδομών δέν θά εΐναι μικρό
τερα τής αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αύτης εκτι
θέμενης έν τή ρηθείση στήλη έναντι της οικείας περιοχής 
ελαχίστης άξιας* και 

(ε) ό συντελεστής δομήσεως οιασδήποτε οικοδομής δέν θά ύπερ
βαίνη τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αύτης έκτι
θέμενον έν τή έκτη στήλη τοΰ Πίνακος έναντι της οικείας 
περιοχής άνώτατον συντελεστήν δομήσεως : 

Νοείται δτι, προκειμένου περί οικοδομών άνεγερθησομένων 
επί οικοπέδων τά όποια κείνται εντός τών ύπό τά στοιχεία 
Β, Γ και Δ έν τή πρώτη στήλη τοΰ Πίνακος περιγραφομένων 
περιοχών και διά τά όποια έχει έκδοθή πρό της 6ης Μαρτίου 
1970 πιστοποιητικόν εγκρίσεως δυνάμει του ρηθέντος Νόμου 
ή άδεια ύποδιαιρέσεως δυνάμει τόυ ρηθέντος Νόμου τελούσα 
έν ίσχύϊ κατά τήν προαναφερθεΐσαν ήμερομηνίαν, ο ανώ
τατος συντελεστής δομήσεως τών οικοδομών τούτων ορίζεται, 
αντί τοΰ έν τή έκτη στήλη τοα Πίνακος εκτιθεμένου έναντι 
τής οικείας περιοχής ανωτάτου συντελεστού δομήσεως, εις 
0.6 : 1 νοουμένου δτι δέν θά καλυφθή περισσότερον τών 
0.35 : 1 τής εκτάσεως τών αντιστοίχων οικοπέδων επί τών 
οποίων θά άνεγερθώσιν. 
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2. Αί εν τη πρώτη στήλη τοΰ Πίνακος περιγραφόμεναι ζώναι δει-
<νύονται έπί των υπογεγραμμένων υπό του Έπαρχου Κυρήνειας Κυ
βερνητικών Χωρομετρικών, Σχεδίων, άτινα είναι εκτεθειμένα/έν τω 
νραφείω αυτού προς έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδιαφερομένου κοττά 
·· άς εργασίμους ώρας. · 

3. Οί δυνάμει της παρούσης Γνωστοποιήσεως επιβαλλόμενοι περι
ορισμοί είναι επιπρόσθετοι προς οιουσδήποτε άλλους εκάστοτε έν 
1<τχύί περιορισμούς δυνάμει του ρηθέντος Νόμου και των δυνάμει 
τούτου εκδοθέντων Κανονισμών. 

4. Ή παρούσα Γνωστοποίησις δεν εφαρμόζεται— 
(α) έφ' οιασδήποτε οικοδομής δια τήν οποίαν, κατά την ήμερο

μηνίαν της δημοσιεύσεως της παρούσης Γνωστοποιήσεως έν 
τη έπισήμφ έφημερίδι της Δημοκρατίας, υφίσταται έν ίσχύϊ 
άδεια οικοδομής χορηγηθείσα ύπό της αρμοδίας αρχής και 
της οποίας ή άνέγερσις θά συμπληρωθή απολύτως συμφώ
νως προς τά σχέδια βάσει τών όποιων ή έν λόγω άδεια οικο
δομής έχει χορηγηθή" 

(β) έφ' οιασδήποτε οικοδομής προοριζομένης δπως χρησιμοποι
ηθή ώς δημόσιος τόπος θρησκευτικής λατρείας' 

(γ) έπί στηθαίων και κιγκλιδωμάτων οικοδομών μη υπερβαι
νόντων το ϋψος τών τριών ποδών υπεράνω του επιτρεπομέ
νου ύψους τής στέγης τών τοιούτων οικοδομών' 

(δ) έπί τών έπί τής στέγης οικοδόμων δωματίων άνελκυστήρος, 
κλιμακοστασίου, ύδατοδεξαμενών, καπνοδόχων, φωταγω
γών και δωματίων εξαερισμού νοουμένου δτι ουδέν τμήμα 
τών οικοδομημάτων τούτων είναι ύψηλότερον τών δώδεκα 
ποδών υπεράνω του επιτρεπομένου ύψους της στέγης τών 
τοιούτων οικοδομών. 

5.—(1) Έν τή παρούση Γνωστοποιήσει— 
«οριζόντια» σημαίνει τήν όριζοντίαν γραμμήν εις τό ΰψος τής 

μέσης στάθμης τού τμήματος τής όδοΰ ή, αναλόγως τής περιπτώ
σεως, τών τμημάτων τών οδών έπί τών όποιων εφάπτεται άκίνητον 
έπί του οποίου σκοπεΐται δπως άνεγερθή οικοδομή* 

«συντελεστής δομήσεως» σημαίνει τον λόγον του αθροίσματος 
τών εμβαδών τών έπί ακινήτου τινός τυχόν υφισταμένων και τών 
έπ' αύτου σκοπουμένων δπως άνεγερθώσιν οικοδομών, προκειμένου 
δέ· περί οικοδομών τυχόν περιλαμβανουσών ή σκοπουμένων δπως 
περιλάβωσιν ορόφους πλείονας του ενός τό άθροισμα τών εμβα
δών τών οικοδομών απάντων τών ορόφων τούτων, προς τό εμβαδόν 
τοΰ είρημένου ακινήτου. 
(2) Οί έν τώ Πίνακι δροι «Κυρίως Ξενοδοχεία», «Οικοτροφεία», 

«Παρόδια Ξενοδοχεία», «Συγκροτήματα Οικίσκων» και «Τουριστικά 
Καταλύματα» κέκτηνται τήν ύπό τών περί Ξενοδοχείων και Τουρι
στικών Καταλυμάτων Νόμων του 1969 και 1970 αντιστοίχως άποδο
efciaocv αύτοΐς εννοιαν. 

6. Ή έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δη
μοκρατίας τής 6ης Μαρτίου 1970, δημοσιευθείσα υπ' άρ. 171 Γνωστο
ποίησις άκυροΰται, άνευ επηρεασμού παντός γενομένου ή μή γενο
μένου δυνάμει αυτής. 
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