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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2014
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δήμων

τίτλος.

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί

111 του 1985

με τους περί Δήμων Νόμους του 1985 έως 2014 (που στο εξής

1 του 1986

θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και

8 του 1986

ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Δήμων Νόμοι

25 του 1986
39 του 1986
50 του 1986
114 του 1986
121 του 1986
149 του 1986
14 του 1987
63 του 1987
165 του 1987
320 του 1987
39 του 1988
204 του 1988
119 του 1990
143 του 1991
190 του 1991
223 του 1991
40(Ι) του 1992
54(Ι) του 1992
87(Ι) του 1992
23(Ι) του 1994
37(Ι) του 1995
8(Ι) του 1996
65(Ι) του 1996
85(Ι) του 1996
20(Ι) του 1997
112(Ι) του 2001
127(Ι) του 2001

του 1985 έως (Αρ. 2) του 2014.
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128(Ι) του 2001
139(Ι) του 2001
153(Ι) του 2001
23(Ι) του 2002
227(Ι) του 2002
47(Ι) του 2003
236(Ι) του 2004
53(Ι) του 2005
86(Ι) του 2005
118(Ι) του 2005
127(Ι) του 2005
137(Ι) του 2006
157(Ι) του 2006
25(Ι) του 2007
147(Ι) του 2007
153(Ι) του 2007
19(Ι) του 2008
73(Ι) του 2008
51(Ι) του 2009
97(Ι) του 2009
48(Ι) του 2010
121(Ι) του 2010
30(Ι) του 2011
137(Ι) του 2011
217(Ι) του 2012
95(Ι) του 2013
143(Ι) του 2013
54(Ι) του 2014.
Τροποποίηση

2.

του άρθρου 90

ακολούθως:

Το άρθρο 90 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του βασικού
νόμου.

(α)

Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του
ακόλουθου νέου εδαφίου (1Α):
«(1Α)(α)

Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων
(α) και (β) του εδαφίου (1), ιδιοκτήτης που του
επιδόθηκε ειδοποίηση και αρνείται να προβεί
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στις δέουσες ενέργειες, εντός της προθεσμίας
που καθορίζεται σε αυτήν, για την άρση παντός
κινδύνου

απορρέοντος

από

την

οικοδομή,

διαπράττει αδίκημα.
(β) Ο δυνάμει της παραγράφου (α) ιδιοκτήτης που
διαπράττει

αδίκημα

υπόκειται

σε

ποινή

φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα
(12) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν
υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700) ή
και στις δύο αυτές ποινές.». και
(β)

με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, στην κατάλληλη
αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του
ορισμού του:
«“επίδοση” ειδοποίησης θεωρείται ότι έγινε αν παραδοθεί
στον ιδιοκτήτη ή, σε περίπτωση που αυτός είναι εκτός της
Δημοκρατίας και η διεύθυνσή του είναι γνωστή, αν του
αποσταλεί σε τέτοια διεύθυνση, με διπλοσυστημένη
επιστολή, ή, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν είναι
γνωστός ή δεν είναι δυνατή η ανεύρεσή του, αν
δημοσιευτεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της
ίδιας γλώσσας με τον ιδιοκτήτη, οι οποίες κυκλοφορούν
στην επαρχία στην οποία βρίσκεται η οικοδομή, και
τοιχοκολληθεί σε εμφανές μέρος της οικοδομής.».

