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Ό περί Ρυθμίσεως Όδ ών και Οικοδ ομών (Τροποποιητικός) Νόμος του
1969 εκδ ίδ εται δ ιά δ ημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδ α της Κυπριακής
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος.
'Αριθμός 12 του 1969
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ
ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΝ
Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 96.
14τοϋ1959
67 τοΟ 1 963
6 καΐ 65
το0 1964.

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί !Ρυθμίσεως Όδών
xl ΟΙκοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1969 και θά άναγινώ
καΐ
σκηται όμοό μετά του περί Ρυθμίσεως Όδών και ΟΙκοδομών Νόμου
(έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό (δασικός Νόμος» ),

ΤροποποΙησις
τοΟ Λρθρου 1 4
τοϋ βασικοΟ
Νόμου.

2. Τό εδάφιον (!') του άρθρου 14 του βασικοί) Νόμου τροποποιεί
ται διά της έν αύτω προσθήκης μετά τήν παράγραφον (γ) τής κά
τωθι παραγράφου—
«(δ) εντός τής οποίας θά ρυθμίζηται ό αριθμός τών ορόφων
νέας οίκοδομής ή τό ϋψος ταύτης ή καΐ αμφότερα.»

ΤροτιοποΙησις
τοϋ άρθρου 19
τοΟ βασικού
Νόμου.

3 . Τό εδάφιον (1) τοΟ άρθρου 19 τοΟ δασικού Νόμου τροποποιεί
ται διά τής έν αύτω προσθήκης μετά τήν παράγραφον (ε) αύτοΟ τής
κάτωθι νέας παραγράφου :
«(εΐ) τήν ρύθμισιν τοΟ αριθμού τών ορόφων οικοδομών ή τό ϋψος
τούτων ή καΐ αμφότερα» .

" Εναρζις
ισχύος τοΟ
Νόμου καΐ
Κανονισμοί.

4.—(1) Ή Ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται άπό τής 3ης 'Ιανου
αρίου 1969.
(2) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του βασικού Νόμου κατα
τίθενται είς την Βουλή ν τών 'Αντιπροσώπων. 'Εάν, μετά πάροδον
είκοσι και μιας ήμερων άπό τής τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών
'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δέν τροποποίηση ή άκυρώση
τους ο5τω κατατεθέντας Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει, τότε οδτοι
αμέσως μετά τήν πάροδον τής ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν
τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας καΐ τίθενται έν Ισχύΐ άπό
ημερομηνίας καθοριζομένης έν τοις Κανονισμοϊς, άλλ' έν πάση περι
πτώσει ουχί πρό τής 3ης Ίοη/ουαρίου 1969. Έ ν περιπτώσει τροποποι
ήσεως τούτων έν δλω ή έν μέρει, ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων
ούτοι δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς
ήθελον ούτω τροποποιηθή ύπ' αυτής καΐ τίθενται έν ίσχύϊ άπό τής
καθοριζομένης έν τοις Κανονισμοΐς ημερομηνίας, άλλ' έν πάση περι
πτώσει ουχί πρό τής 3ης Ιανουαρίου 1969.

