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Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 72(1) του 1997 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ 

ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟ 
Η Βουλή των Αντιπςοσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οίκο- Συνοπτικός 

δομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997 και θα διαβάζεται μαζί με ^λ°96 
τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο (που στο εξής θα αναφέ- ΐ4τουΐ959 
ρεται ως «ο βασικός νόμος»). 67τουΐ963 

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(1) του 1992 
45(1) του 1994 
14(1) του 1996 
52(1) του 1996 
37(1) του 1997. 

2. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίηση 
~ , , ~, ίου άρθρου 17 

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) της φράσης «η αρμοδία αρχή του βασικού 
υποβάλλει, μέσω του Επαρχου της επαρχίας, προς το Υπουργικόν ν°μ°υ· 
Συμβούλιον, αντίγραφον της αποφάσεως της, ληφθείσης δυνάμει του 
εδαφίου (2), ομού μετά αντιγράφων των σχεδίων και προδιαγραφών 
και προσμετρήσεων των ετοιμασθεισών και κατατεθεισών δυνάμει του 
εδαφίου (3) και οιασδήποτε ενστάσεως υποβληθείσης δυνάμει του 
εδαφίου (4) διά την μελέτην υπ' αυτού» (τρίτη γραμμή μέχρι το τέλος 
του εδαφίου στην ένατη γραμμή) με τη φράση «η αρμόδια αρχή εξετάζει 
αμέσως κάθε υποβληθείσα, δυνάμει του εδαφίου (4), ένσταση και 
αποφασίζει κατάλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6)»· 

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
«(6) Η αρμόδια αρχή, αφού μελετήσει κάθε υποβληθείσα ένσταση 

και λάβει υπόψη όλες τις περιστάσεις, έχει την εξουσία να εγκρίνει 
τα σχέδια, τις προδιαγραφές και προσμετρήσεις που έχουν ετοιμα
στεί δυνάμει του εδαφίου (3) είτε απόλυτα είτε τηρουμένων οποιων
δήποτε τροποποιήσεων ή όρων τους οποίους θα θεωρήσει σκόπιμο να 
υιοθετήσει και η απόφαση της αυτή είναι τελική.»· 
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(γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (7) της φράσης «το Υπουργικόν 
Συμβούλιον έχει χορηγήσει την έγκρισιν αυτού» (πρώτη και δεύτερη 
γραμμή) με τη φράση «η αρμόδια αρχή έχει εγκρίνει τα εν λόγω σχέδια, 
προδιαγραφές και προσμετρήσεις»· 

(δ) με την αντικατάσταση στην πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (8) των 
λέξεων «το Υπουργικόν Συμβούλιον» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «η 
αρμόδια αρχή». 


