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Ο περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996, εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 105(1) του 1996 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 1. Ο π α ρ ώ ν Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιων Κολυμβητ ικών 
τίτλος. Δεξαμενών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 και θα διαβάζεται μαζί με τον 
55(ΐ) του 1992. περ ί Δημόσ ιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμο του 1992 (που στο εξής θα 

αναφέρεται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο π α ρ ώ ν Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμοι του 
1992 και 1996. 

Τροποποίηση 2. Τ ο άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του 
του άρθρου 2 ορισμού της λέξης "επιχειρηματίας" με τον ακόλουθο ορισμό: 
νόμου. " ' επ ιχε ιρηματ ίας ' σημαίνει τον εγγεγραμμένο ιδ ιοκτήτη κολυμβητικής 

δεξαμενής ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει αναλάβει τη διαχείριση 
και λειτουργία της δεξαμενής έπειτα από έγγραφη συμφωνία με τον εγγε
γραμμένο ιδιοκτήτη.". 

τροποποίηση 3 . Τ ο εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακό
του άρθρου 3 χ Q 
του βασικού 
νό^ου· " (1) Οι μελέτες και τα σχέδια δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών για τις 

οποίες ζητείται πολεοδομική άδεια και/ή άδεια οικοδομής, ανεξάρτητα αν 
αφορούν νέα κατασκευή ή υφιστάμενη χωρίς πολεοδομική άδεια και/ή άδεια 
οικοδομής δεξαμενή, ή τροποποίηση, συμπλήρωση ή επέκταση υφιστάμενης 
δεξαμενής, πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 
και των Κανονισμών.". 

τροποποίηση 4. Τ ο εδάφ ιο (4) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τ ρ ο π ο π ο ι ε ί τ α ι με την 
τ ο υ ά β θ ρ ο υ , 4 αντικατάσταση της φράσης "στις 31 Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της" (δεύτερη 
νόμου.σΐκ°υ Y Q t W l ) . Μ·ε τη φράση "ένα έτος μετά την έκδοση της.". 
Τροποποίηση 5. Η υποπαράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου 
του βασίσου5 τ 0 ο π ο π ο ι ε ί τ α ι ' Μ·ε τ ι Ί ν προσθήκη μετά τη λέξη "συστηματικής" (πρώτη γραμμή) 
νόμου. των λέξεων "ή και σοβαρής". 
Τροποποίηση 6. Τ ο άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του άρθρου 8 
του βασικού (α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) της τελείας μετά τη λέξη "Επιθεωρητές" 
νόμου· (τελευταία γραμμή) και την προσθήκη της φράσης "και αρμόδιους λει

τουργούς του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, οι οποίοι 
μπορούν σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο να εισέρχονται , επιθεωρούν, 
ελέγχουν και εξετάζουν οποιαδήποτε δημόσια κολυμβητική δεξαμενή·". 

(β) (i) Με την προσθήκη στο εδάφιο (2), μετά τη λέξη "επιθεωρητής" (πρώτη 
γραμμή), της φράσης "και αρμόδιος λειτουργός του Τμήματος 
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών"· και 
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(π) με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) της φράσης "σε οποιοδήποτε εύλογο 
χρόνο να εισέρχεται, επιθεωρεί, ελέγχει και εξετάζει οποιαδήποτε 
δημόσια κολυμβητική δεξαμενή και" (πρώτη, δεύτερη και τρίτη 
γραμμή). 

7. Το εδάφιο (2) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την Τροποποίηση 
προσθήκη, μετά τη λέξη "μηχανολογικές" (τρίτη γραμμή), των λέξεων "ή ioupSoSoV° 
ηλεκτρολογικές". νόμου. 


