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Αρ. 4582, 18.11.2016
Ο περί Eνιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 122(Ι) του 2016
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟYΣ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ ΤΟΥ 2016
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
79(Ι) του 2010
147(Ι) του 2011
121(Ι) του 2012
37(Ι) του 2013
186 (Ι) του 2013
2(Ι) του 2016.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Τροποποιητικός)
(Αρ. 2) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμους
του 2010 έως του 2016 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμοι
του 2010 έως (Αρ. 2) του 2016.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.
Κεφ. 342.
130 του 1968
5 του 1978
157 του 1989
47 του 1991
62(Ι) του 2007
132(Ι) του 2011.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη
αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:

Τροποποίηση
του άρθρου 86
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 86 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο
(1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (1Α):

«“Αρδευτική Επιτροπεία” σημαίνει την επιτροπεία όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου
2 του περί Αρδευτικών Τμημάτων (Χωριά) Νόμου·».

«(1Α) Στην περίπτωση που η αίτηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αφορά άδεια έργου
υδροληψίας, ο Διευθυντής ζητά, για σκοπούς λήψης της σχετικής απόφασης, τις απόψεις της
οικείας αρχής τοπικής διοίκησης και της αντίστοιχης Αρδευτικής Επιτροπείας:
Νοείται ότι οι πιο πάνω απόψεις τίθενται ενώπιον του Διευθυντή εντός τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που ζητούνται και σε περίπτωση μη υποβολής τους εντός του
προρρηθέντος χρονικού περιθωρίου ο Διευθυντής δύναται να λάβει απόφαση επί της σχετικής
αίτησης.».
Τροποποίηση
του άρθρου 88
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 88 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο τέλος της
παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) αυτού, του σημείου της τελείας με το σημείο του κόμματος και
την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας φράσης:
«περιλαμβανομένων των απόψεων της οικείας αρχής τοπικής διοίκησης και της αντίστοιχης
Αρδευτικής Επιτροπείας, εφόσον αυτές υποβληθούν εντός των καθορισμένων από τον παρόντα
Νόμο χρονικών περιθωρίων.».

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα - Ετήσια συνδρομή: €68,00

