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Ό περί Ρυθμίσεως Όδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1974 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 13 του 1974 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ 
ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΏΝ ΝΟΜΟΝ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Ρυθμίσεως Όδών και Σοκοπτικός 
Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1974, και θά άναγινώσκηται **&ος. 
ό μου μετά του περί Ρυθμίσεως Όδών καί Οικοδομών Νόμου (έν τοις ^^ούί^δΒ 
εφεξής αναφερομένου ώς «ο βασικός νόμος»). 67ταθΐ963 

6 το019δ4 
" 65 τοΰ 1954 

12τόϋΤ969 
,. .3βτο£Π969. 

2. Το άρθρον 9 τοΰ βασικαΰ νόμου δια του παρόντος τροποποιείται Τρσποποίητπς 
ώς ακολούθως : τοδ άρθρου 9 

1 (α) Αια της εν τω τέλει της παραγράφου (ρ) του εδαφίου (1) ^^, 
αυτού προσθήκης της ακολούθου νέας υποπαραγράφου : 

«ixi) την έξασφάλισιν επαρκούς και καταλλήλου "προμη
θείας ύδατος καί, εξαιρουμένης μόνον της περιπτώ
σεως οικοδομής αποτελούσης μονσκατοικιαν και μή 
αποτελούσης τμήμα οικοδομής ή ομάδος οικοδομών 
ή κτιριακού συγκροτήματος ή ετέρας όίκοδομικής 
αναπτύξεως, δρους άναφορικώς προς τήν μεταφοράν, 
έγκατάστασιν και συνεχή παροχήν καταλλήλου Οδα
τος το οποίον δέον νά είναι επαρκές, ώς καί δρους 
άναφορικώς προς τήν κατάλληλαν και ίκανοποιητικήν 
συντήρησιν καί λειτουργίαν της άνω εγκαταστάσεως 
καί συστήματος ύδατοπρομηθείας :. 

Νοείται ότι, κατά τήν λήψιν αποφάσεως, έν οιαδή
ποτε συγκεκριμένη περιπτώσει, ώς προς τήν έπάρκειαν 
ΰδατος ώς προνοείται ανωτέρω, δέον νά λαμβάνονται 
υπ' όψιν αϊ άνάγκαι της περιοχής ώς συνόλου έκ της 
οποίας παρέχεται το ύδωρ : 

Νοείται περαιτέρω δτι ή παρούσα υποπαράγραφος 
δεν θά τυγχάνη εφαρμογής έν τη περιπτώσει οίκοδο
μών επί οικοπέδων διαχωρισθέντων συμφώνως προς 
έγκυρον άδειαν ληφθεισαν δυνάμει του βασικού νόμου 
καί των δυνάμει τούτου εκδοθέντων Κανονισμών.». 

ν. (β) διατής διαγραφής της υποπαραγράφου (ii) τής παραγράφου 
(γ) του εδαφίου (1) καί τής αντικαταστάσεως αυτής δια της 
ακολούθου υποπαραγράφου : 

«(ii) τήν μεταφοράν, έγκατάστασιν καί συνεχή παροχήν 
καταλλήλου ύδατος το όποιον δέον νά είναι επαρκές, 
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ώς και την κατάλληλον και ίκανοποιητικήν συντήρη
σα; και λειτουργίαν της άνω εγκαταστάσεως καΙ_ συ
στήματος' ύδατοπρομηθείας' 

Νοείται δτι, κατά την λήψιν αποφάσεως, εν οιαδή
ποτε συγκεκριμένη περιπτώσει, ώς προς την έπάρ
κειαν ύδατος ώς προνοείται ανωτέρω, δέον νά λαμ
βάνωνται υπ' δψιν αϊ άνάγκαι της περιοχής ώς συνό
λου εκ της οποίας παρέχεται το ύδωρ.». 

(γ) δια της προσθήκης εις το τέλος αύτοΰ, του ακολούθου νέου 
εδαφίου : 

«(3) —(α) Όσάκις ύποβάλληται αίτησις— 
(ι) δυνά'μει της παραγράφου (α) ή (γ) του εδαφίου (1) 

τοΰ άρθρου 3 ά\αφορικώς προς οιανδήποτε γαΓαν" ή 
(U) δυνάμει της παραγράφου (β) ή (δ) του εδαφίου (1) 

του άρθρου 3 άναφορικώς προς οιανδήποτε οίκο
δομήν, εξαιρουμένης μόνον της περιπτώσεως οικο
δομής αποτελούσης μονοκατοικίαν και μή αποτε
λούσης τμήμα οικοδομής ή ομάδος οικοδομών ή κτι
ριακού συγκροτήματος ή ετέρας οικοδομικής ανα
πτύξεως, 

κειμένην εκτός περιοχής ύδατοπραμηθείας, ή αρμοδία 
αρχή δέν θά χορηγή άδειαν άναφορικώς προς την εν 
λόγω γαΐαν ή οικοδομή ν έκτος εάν αϋτη7 άφου λάβη την 
συμ(αουλήν τοΰ Διευθυντού του Τμήματος 'Αναπτύξεως 
Υδάτων τοΰ Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 
(έν τοις εφεξής εν τω παρόντι έδαφίω καλουμένου «ό 
ρηθείς Διευθυντής») ίκανοποιήται πλήρως δτι ό έν τη 
ύποπαραγράφω (ΐϊ) της παραγράφου (γ) του εδαφίου 
(1) τοΰ άρθρου 9 δρος άναφορικώς προς οιανδήποτε 
γαΐαν ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, ό έν τη ύποπαρα
γράφω (χι) της παραγράφου (β) του εδαφίου (Τ) του 
άρθρου 9 δρος άναφορικώς προς οιανδήποτε οίκοδο
μήν, πληρούται κατά τρόπον ίκαΛοποιοΰντα ταύτην ή ή 
πλήρωσίς του διασφαλίζεται κατά τόν ρηθέντα τρόπον : 

Νοείται δτι εάν, έν οιαδήποτε συγκεκριμένη περι
πτώσει, ή αρμοδία αρχή διαφωνή προς τόν ρηθέντα 
Διευθυντήν, αυτή δέον νά παραπέμψη το ζήτημα αμελ
λητί εις τόν Ύπουργόν 'Εσωτερικών δστις αποφασίζει 
έπ' αυτού το ταχύτερον και κοινοποιεί αμελλητί τήν 
άπόφασιν αύτοΰ εις πάντα ένδιαφερόμενον, και άπό 
τής τοιαύτης κοινοποιήσεως ή άπόφασις τοΰ Υπουρ
γού καθίσταται εκτελεστή' 

(β) ή αρμοδία αρχή δέν θά χορηγή οιανδήποτε άδειαν δυνάμει 
τοΰ άρθρου 3, έκτος εάν Ικανοποιήται δτι ό αίτητής συνε
μορφώθη προς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος νόμου ή οιουδή
ποτε εκάστοτε έν ίσχύϊ ετέρου νόμου ή κανονισμού αιτινες 
άφορώσι εις τήν προμήθειαν καΐ παροχήν ύδατος' 

(γ) διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος εδαφίου «περιοχή ύδατο
προμηθείας» σημαίνει οιανδήποτε περιοχή ν έν ή οιονδήποτε 
Συμβούλιον Ύδατοπρομηθαας κέκτηται έξουσίαν νά προμη
θεύη ύδωρ δυνάμει οιουδήποτε εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου και 
περιλαμβάνει τοιαύτην έτέραν περιοχήν οΐαν ό "Επαρχος, 
έν συνεννοήσει μετά τοΰ ρηθέντος Διευθυντού, ήθελε καθο
ρίσει ώς «περιοχήν ύδατοπρομηθείας» διά τους σκοπούς τοΰ 
παρόντος εδαφίου.». 
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«' Ιεραρχική 
προσφυγή. 

3. Το άρθρον 18 του βασικού νόμου αντικαθίσταται δια του ακο
λούθου— 

18—(1) Πας δστις

(α) δεν ικανοποιείται— 
(i) εξ αποφάσεως της αρμοδίας αρχής 

εκδοθείσης δυνάμει του άρθρου 3, 6, 9' 
ή 

(ii) εκ διατάγματος εκδοθέντος ύπό ταύ
της δυνάμει του άρθρου 15* ή 

(iii) εκ διατάγματος εκδοθέντος ύπό ταύ
της δυνάμει του άρθρου 15Α" 

(β) ένίσταται εις σχέδια παρασκευασθέντα 
ύπό της αρμοδίας άρχης δυνάμει του άρ
θρου 12, 

δύναται, εντός είκοσι ημερών από της εις αυτόν κοινο
ποιήσεως της αποφάσεως της αναφερομένης εις την όπο
παράγραφον (ί) της παραγράφου (α) του παρόντος εδα
φίου ή του διατάγματος του αναφερομένου εις την όιτο
παράγραφον (ii) της αύτη ς παραγράφου ή εντός επτά ήμε
ρων από της εις αυτόν κοινοποιήσεως του διατάγματος 
του αναφερομένου είς την ύποπαράγραφον (iii) της αυτής 
παραγράφου και καθ' οιονδήποτε χρόνον καθ' δν τα σχέ
δια είναι εκτεθειμένα προς έπιθεώρησιν, εις την περίπτω
σιν της παραγράφου (β) τοΟ παρόντος εδαφίου, δι' εγ
γράφου προσφυγής, έν ή εκτίθενται οί ττρός ύποστήριξιν 
ταύτης λόγοι, είς τον Ύπουργόν Εσωτερικών να ττροσβά
λη την τοιαύτην άπόφασιν, διάταγμα ή σχέδια. 

(2) Ό 'Υπουργός 'Εσωτερικών εξετάζει πάσαν είς αυτόν 
γενομένην προσφυγήν αμελλητί, έάν δέ, είς οιανδήποτε 
συγκεκριμένην περίπτωσιν, ήθελε θεωρήσει τούτο άναγ
καΐον ή σκόπιμον, ακούει ή άλλως δίδει τήν εύκαιρίαν £χς 
τον προσφεύγοντα δπως υποστήριξη τους λόγους έφ' δν 
στηρίζεται ή ττροσφυγή. Ό "Υπουργός αποφασίζει έπίιτά
σης προσφυγής τό ταχύτερον και κοινοποιεί αμελλητί τήν 
άπόφασιν αυτού είς τον προσφεύγοντα : 

Νοείται δτι ό Υπουργός δύναται να άναθέση είς λει
τουργόν ή έπιτροπήν λειτουργών του Υπουργείου του 
δπως εξέταση ώρισμένα θέματα αναφυόμενα έν τη προσ
φυγή και ύποβάλη είς αυτόν τό πόρισμα της τοιαύτης εξε
τάσεως προ της υπό τοΰ Υπουργού εκδόσεως αποφάσεως 
αύτοΟ έπί της προσφυγής. 

(3) Ό μή ικανοποιηθείς εκ τής αποφάσεως τοΟ 'Υπουρ
γού δύναται να προσφυγή είς τό δικαστήριον άλλα μέχρι 
τής ύπό του Υπουργού εκδόσεως τής αποφάσεως αύτου 
έν περιπτώσει προσφυγής είς αυτόν ή έν περιπτώσει μή 
προσφυγής είς αυτόν μέχρι τής παρόδου των προθεσμιών 
τών προβλεπομένων είς τό εδάφιον (1) δια τήν καταχώ
ρισα/ Ιεραρχικής προσφυγής, ή άπόφασις, τό διάταγμα ή 
τά σχέδια τής αρμοδίας αρχής, ως θά ήτο ή πέρίπτωσις, 
δεν καθίστανται εκτελεστά.». 

Άντικατά-

στασις τοΰ 
άρθρου 18 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου. 

4. Τό εδάφιον (3Α) του άρθρου 20 τοΰ βασικού νόμου τροποποιεί Τρσποποίησις 
ται ώς ακολούθως : τοΰ εδαφίου 

, Λ Α « ~ » c · ~ c ~ - - i » c > » » <3Α)τοΰ 
(α) Δια της εξ αυτού διαγραφής των λέξεων «κατόπιν αιτη &ρβρου20 

σεως δια κλήσεως» και τής αντικαταστάσεως των διά τών τοϋβασικοΰ 
λέξεων «κατόπιν ex parte αιτήσεως». νόμου. 
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1 4 τ π δ ΐ 9 6 θ 
50·ποΰΤ96Ζ 
ί Τ TOO. 1961 
δ ·εο21ϊ.9€9 

49 τοδ Ϊ 9 7 0 
5» τα» 197 Ζ. 

σελ.. Τ20, 

Κ υΦερβΊσειας 
ΓΤαράρττιμίΧ 
TpitEBr:: 
2©.5.Τ95* 
Ζί.5.ϊ9!56Γ 

25..Ι2_Τ9»5 
2 5 . Γ.Τ9€5 
24.mrsgff 

610.1972

(β) Διά της προσθήκης εις το τέλος αύτοΰ της ακολούθου έια
φυλάξεως^ της έν τέλει αύτου τελείας όπ/τ.ικαθισταμένης διά 
δύο στιγμών : 

«Νοείται δτι ή εκδοσις τοιούτου διατάγματος υπόκειται 
εις τάς διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, 
των περί Δικαστηρίων Νόμων και των περί Πολιτικής Δικο
νομίας Διαδικαστικών Κανονισμών.». 


