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'Αριθμός 34 
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 ό "Επαρχος Κυρήνειας, ώς ή αρμοδία αρχή, 

δυνάμει της παραγράφου (β) τοϋ εδαφίου (2) του άρθρου 3 του 
περί Ρυθμίσεως Όδών και Οικοδομών Νόμου, διά την περιοχήν του 
χωρίου Τράπεζα και την έκτος των δημοτικών ορίων περιοχήν της 
πόλεως Κυρηνείας, της επαρχίας Κυρήνειας, ένασκών τάς ύπό του 
εδαφίου (1) τοΰ άρθρου 14 τοΰ ρηθέντος Νόμου χορηγουμένας εις 
τήν άρμοδίαν αρχήν εξουσίας τη έγκρίσει τοΰ 'Υπουργικού Συμβου
λίου καθορίζει, προς τόν σκοπόν της διατηρήσεως τοΰ χαρακτήρος 
του τοπίου, της ρυθμίσεως της μελλοντικής αναπτύξεως και της προ
αγωγής τοΰ τουρισμού, τα εντός των όρίών τών προαναφερθεισών 
περιοχών κείμενα κτήματα τής εν τω Πίνακι περιγραφόμενης περι
οχής ώς ζώνην εντός τής οποίας, τηρουμένων τών διατάξεων τών 
επομένων παραγράφων τής παρούσης Γνωστοποιήσεως— 

(α) δεν θα επιτρέπεται ή άνέγερσις οιωνδήποτε οικοδομών χρη
σιμοποιηθησομένων ώς άποθήκαι, ώς οίκοδομαι διά πάσης 
φύσεως βιομηχανίας, ώς χοιροτροφεία ή ώς πτηνοτροφεία' 
και 

(β) ό αριθμός τών ορόφων οιασδήποτε νέας οικοδομής όμοΰ 
μετά τών τυχόν υφισταμένων ορόφων δεν θά ύπερβαίνη τους 
τρεις προκειμένου διά Κυρίως Ξενοδοχεία, τον ενά προκει
μένου διά Συγκροτήματα Οικίσκων (Ξενοδοχεία τύπου 
" Bungalow ") και τους δύο προκειμένου διά τάς λοιπάς έπι 
τρεπομένας οίκοδομάς" και 

(γ) το ϋψος οιασδήποτε νέας ο'ικοδομής άπό τήρ οριζόντιας δεν 
θά ύπερβαίνη τους τριάκοντα επτά πόδας προκειμένου διά 
Κυρίως Ξενοδοχεία, τους δέκα επτά πόδας προκειμένου δι χ 
Συγκροτήματα Οικίσκων (Ξενοδοχεία τύπου " Bungalow ""J 
και τους είκοσι επτά πόδας προκειμένου διά τάς λοιπάς έπι
τρεπομένας οίκοδομάς' και 

(δ) ό συντελεστής δομήσεως οιασδήποτε οικοδομής δεν θά 
ύπερβαίνη τόν συντελεστήν 0.25 : 1 προκειμένου διά Κυρίως 
Ξενοδοχ'εΐα και 0.20 : 1 προκειμένου διά Συγκροτήματα 
Οικίσκων (Ξενοδοχεία τύπου " Bungalow ") και λοιπάςι έπι
τρεπομένας οίκοδομάς, νοουμένου δτι διά μεν τά Κυρίως Ξε
νοδοχεία και τάς λοιπάς έπιτρεπομένας οίκοδομάς δέν θά 
καλυφθή περισσότερον τών 0.15 : 1 διά δε τά Συγκροτήμα
τα Οικίσκων (Ξενοδοχεία τύπου " Bungalow ") 0.20 : 1 τής 
εκτάσεως του οικοπέδου έπί τοΰ οποίου ή οικοδομή θά άνε
γερθή : 

Νοείται δτι, προκειμένου περί οικοδομών άνεγερθησομένων 
επί οικοπέδων διά τά όποια εχέι έκδοθή προ τής 22ας Μαΐου 
1970, πιστοποιητικόν εγκρίσεως δυνάμει τοΰ ρηθέντος Νόμου 
ή άδεια ύποδιαιρέσεως δυνάμει τοΰ ρηθέντος Νόμου τελοΰσα 
έν ίσχύΐ κατά τήν προαναφερθεΐσαν ήμερομηνίαν, ό ανώτα
τος συντελεστής δομήσεως τών οικοδομών τούτων, ορίζεται, 
αντί τοΰ προαναφερθέντος ανωτάτου συντελεστού δομήσεως, 
εις 0.6 : 1 νοουμένου δτι δένι θά καλυφθή περισσότερον τών 
0.35 : ί τής εκτάσεως τών αντιστοίχων οικοπέδων έπί τών 
όποιων θά άνεγερθώσιν. 
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2. Ή έν τώ Πινάκι περιγραφόμενη ζώνη δεικνύεται επί των υπογε
γραμμένων ύπό του Έπαρχου Κυρήνειας Κυβερνητικών Χωρομετρι· 
κών Σχεδίων, άτινα είναι εκτεθειμένα έν τω Γραφείω αυτού προς 
έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδιαφερομένου κατά τάς εργασίμους ώρας. 

3. Οι δυνάμει της παρούσης Γνωστοποιήσεως επιβαλλόμενοι περι
ορισμοί εΐναι επιπρόσθετοι προς οιουσδήποτε άλλους εκάστοτε έν 
ίσχύϊ 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 έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, υφίσταται έν ίσχύΐ 

άδεια οικοδομής, χορηγηθείσα ύπό της αρμοδίας αρχής και 
της οποίας ή άνέγερσις θα συμπληρωθή απολύτως συμφώ
νως προς τά σχέδια βάσει τών όποιων ή έν λόγω άδεια οικο
δομής έχει χορηγηθη· 

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

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

(δ) έπί τών έπί τής στέγης οικοδομών δωματίων κλιμακοστα
σίου, ύδατοδεξαμενών, καπνοδόχων, φωταγωγών και δωμα
τίων εξαερισμού, νοουμένου δτι ουδέν τμήμα τών οικοδομη
μάτων τούτων είναι ύψηλότερον τών εννέα ποδών υπεράνω 
του επιτρεπομένου ύψους τής στέγης τών τοιούτων οικοδομών. 

"5.— (1) Έν τη παρούση Γνωστοποιήσει— 
«οριζόντια» σημαίνει τήν όριζοντίαν γραμμήν εις το ύψος τής 

μέσης στάθμης του 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 τό ν λόγο ν τοΟ 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 
του είρημένου ακινήτου. 
(2) Οι έν τή παρούση Γνωστοποιήσει δροι «Κυρίως Ξενοδοχεία» 

και «Συγκροτήματα Οικίσκων» κέκτηνται τήν ύπό τών περί Ξενοδο
χείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων του 1969 και 1970, αντι
στοίχως, άποδοθεΐσαν αύτοΐς έννοιαν. 

6. Ή έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής Δη
μοκρατίας τής 22ας Μαΐου 1970, δημοσιευθείσα ύπ' άρ. 396 Γνωστο
ποίησις άκυρουται, άνευ επηρεασμού παντός γενομένου ή μη γενο
μένου δυνάμει αυτής. 

Π Ι Ν Α Ξ 
Ζώνη 

Γ ΑΙ περιοχαί αϊ όποΐάι δεικνύονται διά ανοικτού κίτρινου 
χρώματος έπί τής σειράς σχεδίων ύπ' άρ. Τ.Ρ.Η./18. 


