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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟ  

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

      Κεφ. 96. 

14 του 1959 

67 του 1963 

6 του 1964 

65 του 1964 

12 του 1969 

38 του 1969 

13 του 1974 

28 του 1974 

24 του 1978 

25 του 1979 

80 του 1982 

15 του 1983 

9 του 1986 

115 του 1986 

199 του 1986 

53 του 1987 

87 του 1987 

316 του 1987 

108 του 1988 

243 του 1988 

122 του 1990 

97(Ι) του 1992 

45(Ι) του 1994 

14(Ι) του 1996 

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

και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο 

(που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 
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52(Ι) του 1996 

37(Ι) του 1997 

72(Ι) του 1997 

71(Ι) του 1998 

35(Ι) του 1999 

61(Ι) του 1999 

81(Ι) του 1999 

57(Ι) του 2000 

66(Ι) του 2000 

73(Ι) του 2000 

126(Ι) του 2000 

157(Ι) του 2000 

26(Ι) του 2002 

33(Ι) του 2002 

202(Ι) του 2002 

101(Ι) του 2006 

21(Ι) του 2008 

32(Ι) του 2008 

47(Ι) του 2011 

77(Ι) του 2011 

131(Ι) του 2011 

152(Ι) του 2011 

34(Ι) του 2012 

149(Ι) του 2012 

66(Ι) του 2013 

40(Ι) του 2015 

19(Ι) του 2016 

111(Ι) του 2017. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος της παραγράφου 

(η) του εδαφίου (1) αυτού με το σημείο της άνω τελείας και με την 

προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου:  
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   «(θ) προς διασφάλιση της ορθολογιστικής χρήσης του 

ύδατος.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 9 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α) Με τη διαγραφή από την υποπαράγραφο (xi) της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού των λέξεων «καθώς 

και» (τρίτη γραμμή), με τη διαγραφή του σημείου της άνω 

τελείας στο τέλος της και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της 

φράσης «και την εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ή 

επαναχρησιμοποίησης του ύδατος·»· 

  

 (β) με τη διαγραφή από την υποπαράγραφο (xi) της 

παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού των λέξεων «καθώς 

και» (δέκατη τρίτη γραμμή), με τη διαγραφή του σημείου της 

άνω και κάτω τελείας στο τέλος της και με την προσθήκη, 

αμέσως μετά, της φράσης «, καθώς και όρους αναφορικά με 

την εξοικονόμηση και την επαναχρησιμοποίηση του ύδατος:»· 

και 

  

 (γ) με τη διαγραφή από την υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου 

(γ) του εδαφίου (1) αυτού των λέξεων «καθώς και» (τέταρτη 

γραμμή), με τη διαγραφή του σημείου της άνω και κάτω 

τελείας στο τέλος της και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της 

φράσης «, καθώς και όρους αναφορικά με την εξοικονόμηση 

και την επαναχρησιμοποίηση του ύδατος:». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 19 

4. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ε7) του εδαφίου (1) 
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του βασικού 

νόμου. 

αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

   «(ε8) τη ρύθμιση της εγκατάστασης συστημάτων 

χρήσης, εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης 

του ύδατος·». 

 

 

 

 

 

 

 

 


