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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΔΩΝ ΝΟΜΟ 

 

   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

    Κεφ. 83. 

Α2 του1960. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημοσίων Οδών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

περί Δημοσίων Οδών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 

βασικός νόμος»).  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από το τέλος του ορισμού του όρου «δημόσια 

οδός», του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω τελείας και με 

την προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου όρου και του 

ορισμού του: 

  

 «“υποάδεια χρήσης” σημαίνει την άδεια που παραχωρείται από 

αδειούχο χρήστη σε τρίτο πρόσωπο, τον υποαδειούχο χρήστη, 

μέσω της οποίας ο αδειούχος χρήστης παραχωρεί στον 

υποαδειούχο χρήστη ορισμένα ή όλα τα δικαιώματα σε σχέση με 

ακίνητη ιδιοκτησία που ο αδειούχος χρήστης κατέχει δυνάμει της 

παραχωρηθείσας άδειας χρήσης.». 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 9Α. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 9 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 9Α: 

  

 «Παραχώρηση 

άδειας χρήσης 

οποιουδήποτε 

πεζοδρόμου ή 

μέρους αυτού. 

9A.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου 

ή από τα προβλεπόμενα σε δημόσιο έγγραφο 

και τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε 

Κανονισμού εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (3), 
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το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο Διευθυντής 

Δημοσίων Έργων, σε περίπτωση που έχει 

εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το Υπουργικό 

Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων 

οποιουδήποτε νόμου ή Κανονισμού εκδίδεται με 

βάση το εδάφιο (3), μπορούν να 

παραχωρήσουν σε οποιοδήποτε δήμο, άδεια 

χρήσης πεζοδρόμου ή μέρους αυτού που 

βρίσκεται εντός των δημοτικών ορίων, υπό 

τέτοιους όρους ή περιορισμούς που δυνατόν να 

θεωρήσουν αναγκαίο ή σκόπιμο να επιβάλουν:      

   

  Νοείται ότι, τυχόν όροι ή περιορισμοί  

τίθενται για την παραχώρηση άδειας χρήσης 

στον οικείο δήμο, δυνατόν να του παρέχουν 

δικαίωμα παραχώρησης σε οποιοδήποτε τρίτο 

υποάδειας χρήσης οποιουδήποτε μέρους του 

παραχωρηθέντος σ’ αυτόν πεζοδρόμου ή 

μέρους αυτού: 

 

Νοείται περαιτέρω ότι, η παραχώρηση 

άδειας χρήσης στον οικείο δήμο γίνεται υπό 

τέτοιους όρους ή περιορισμούς ώστε να 

διασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση πεζών, 

ατόμων με αναπηρία, οχημάτων έκτακτης 

ανάγκης, ασθενοφόρων, πυροσβεστικών 

οχημάτων, αστυνομικών οχημάτων, 

στρατιωτικών οχημάτων, σκυβαλοφόρων και 

οχημάτων καθαριότητας. 

 

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του 

παρόντος άρθρου, άδεια χρήσης πεζοδρόμου ή 

μέρους αυτού δύναται να παραχωρηθεί δυνάμει 

του παρόντος άρθρου και για σκοπούς 
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υπαίθριας εστίασης. 

 

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να 

εκδίδει Κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τη 

ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει 

ή είναι δεκτικό καθορισμού σε σχέση με το 

παρόν άρθρο.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


