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'Λ ι ι -κατά 
M I I . ' C , τοΰ 

Δευτέρου 
Πίνοκος " 
ίου βσοικο' 
νόμου 

. 7 . Ό Δεύτερος ΓΙΙναξ τοΰ βασικού νόμου διαγράφεται καί άντικα : 

θίσταται δια του ακολούθου Πίνακος : 
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 

("Αρθρον 4 (3).·);; 
Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α ΑΔΕΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 (3). 

Κύων θηλυκή θηλυκή 



ΜΙλς 
500 

500. 
250 

κυων 

Μίλς 
2.000 

2.000 
1.000 

κυων 
ευνου
χισμένη 

Μίλς 
500 

500 
250 

. 1 . Δημοτικά! περιοχαί 
2. Χωρία είς τά όποια εφαρμόζεται 

ό περί, Χωρίων (Διοίκησις και 
Βελτίωσις) Νόμος . 

3. ' Έ τ ε ρ α χωρία 
Νοείται δτι, δπου ή αρμοδία αρχή είναι Ο Κοινοτάρχης, έκ του πλη

ρωτέου δικαιώματος ό Κοινοτάρχης θά κρατή δικαίωμα εκατόν μιλς 
έν σχέσει προς έκαστη ν άδειάν έκδιδομένην ΰπ* αύτοϋ.» 

Ημερομηνία" 8 . Ή Ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται είς ήμερομηνίαν όρισθη-
.'νάρξεως σομένην ύπό τοΟ Υπουργικού Συμβουλίου δια γνωστοποιήσεως δημο. 
;.νόοςτοθ σιευομένης είς την έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
Νόμου. : 

Ό περί Ρυθμίσεως 'Οδών καί Οικοδομών (Τροποποιητικός) ( 'Αρ. 2) Νόμος 
του 1969 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς . 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Κεφ. 96. 
14 τοΰ1959 
6 7 τ ο ΰ 1 9 6 3 

6 τοΰ1964 
6") τοΰ 1 964 
\Α τοΰ 1969. 

ι ι,ϋ'ΐιοτιοίησι.ς 
ι οΰ ότρθρου 1 4 
τοΰ βασικού 
νόμου 

'Αριθμός 38 του 1969 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ως ό περί Ρυθμίσεως 'Οδών 
και Οικοδομών (Τροποποιητικός) ('Αρ. 2) Νόμος του 1969 καί θά 
άναγινώσκηται όμου μετά του περί Ρυθμίσεως 'Οδών καί Οίκοδομών 
Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος»). 

2 . Τό άρθρον 14 του βασικού νόμου διά του παρόντος τροποποι
είται διά της διαγραφής της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (δ) του εδαφίου (1) αύτου 
καί της αντικαταστάσεως αυτής διά της ακολούθου νέας π α ρ α γ ρ ά 
φου : . . . 

«.· (δ) εντός τής οποίας θά ρυθμίζονται ό ανώτατος αριθμός τών 
ορόφων οίκοδομών, ή τό άνώτατον ϋίμος οίκοδομών ή οίουδή. 
ποτέ τμήματος αυτών, ή τό άνώτατον συνολικόν εμβαδόν 
απάντων όμου τών ορόφων οίκοδομών, ή άπαντα ή οίαδή
ποτε έξ αυτών. *. 
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3 . Τό άρθρον 19 του βασικού νόμου διά του παρόντος τροποποι. Τροπσποίησις 

εΐται ώς ακολούθως : τοθάρθΡουΐ9 
, ^ ο » ~ *. _ „ , , , » ~ i o f / ι \ του βασικού 
(α) δια της διαγραφής της παραγράφου (εΐ) του εδαφίου (Ι) νόμου, 

αύτου και της αντικαταστάσεως αυτής διά της ακολούθου 
νέας παραγράφου : 

«(εΐ) τήν ρύθμισιν του ανωτάτου αριθμού των ορόφων 
οίκοδομών, ή του ανωτάτου ύψους οικοδομών η* οιου
δήποτε τμήματος αυτών, ή του ανωτάτου συνολικού 
εμβαδού απάντων ομού* τών ορόφων οίκοδομών, 
ή απάντων ή οιωνδήποτε έξ αυτών.», 

(β) διά της έν τέλει αύτου προσθήκης του ακολούθου νέου εδα
φίου (3) : 

«(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρ
θρου κατατίθενται είς τήν Βουλήν τών Αντιπροσώπων, έπί 
τούτω δέ εφαρμόζονται αί κάτωθι διατάξεις : 

(α) ή Βουλή τών Αντιπροσώπων δύναται, εντός είκοσι 
και μιας ήμερων άπό της ημερομηνίας της καταθέ
σεως αυτών, δι' αποφάσεως αυτής να έγκρίνη, μετά 
ή άνευ τροποποιήσεων, ή άκυρώση τους ούτω κατάτε. 
θέντας Κανονισμούς* 

(β) έάν ή Βουλή τών Αντιπροσώπων έγκρίνη, ώς έν τη 
παραγράφω (α), τους κατατεθέντας Κανονισμούς, 
οΰτοι δημοσιεύονται, ώς ήθελον τυχόν τροποποιηθή 
ύπό της Βουλής τών Αντιπροσώπων, έν τη έπισήμω 
έφημερίδι της Δημοκρατίας' 

(γ) έάν εντός της έν τη παραγράφω (α) αναφερομένης 
προθεσμίας ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων δέν άποφα
σίση ώς έν τη ρηθείση παραγράφω, οί κατατεθέντες 
Κανονισμοί δημοσιεύονται, άμα τη παρόδω της προ
θεσμίας ταύτης, έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δήμο. 
κρατίας' 

(δ) Κανονισμοί δημοσιευόμενοι ώς έν τη παραγράφω (β) 
ή (γ) τίθενται έν Ισχύϊ άπό της ημερομηνίας της δήμο. 
σιεύσεως αυτών, έκτος έάν διάφορος περί τούτου διά
ταξις διαλαμβάνηται έν αύτοΐς' 

(ε) ή τυχόν άκύρωσις Κανονισμών δι' αποφάσεως της Βου
λής τών 'Αντιπροσώπων ώς έν τή παραγράφω (α) δέν 
επηρεάζει τήν δυνάμει του παρόντος άρθρου εκδοσιν 
νέων Κανονισμών ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου, 
νοουμένου δτι θά εφαρμόζονται έπ' αυτών αί διατά
ξεις του παρόντος εδαφίου.». 

4. Τό εδάφιον (2) του άρθρου 4 τοΟ περί Ρυθμίσεως 'Οδών καΐ Κατάργησις. 
Οίκοδομών (Τροποποιητικού) Νόμου του 1969 διά του παρόντος 12το(Π969. 
καταργείται, του εδαφίου (1) αύτου παραμένοντος ώς του μόνου 
εδαφίου του είρημένου άρθρου. 

Έτυπώθη έν τώ I OHO νμυψείφ της Κοτρ,ακης Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


