
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ 
 
 

 
        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 
 
 
 

   111     του 1985 
       1     του 1986 
       8     του 1986 
     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 
    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 

1.    Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δήμων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Δήμων Νόμους του 1985 έως 2008 (που στη 

συνέχεια θα αναφέρονται ως “ο βασικός νόμος”) και ο βασικός 

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 

Δήμων Νόμοι του 1985 έως (Αρ. 2) του 2008. 
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     25(Ι) του 2007 
   147(Ι) του 2007   
   153(Ι) του 2007 
     19(Ι) του 2008. 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 124 του          

βασικού νόμου. 

2.     Το άρθρο 124 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου 

εδαφίου:       

      
  
 «(1A) Οποιοδήποτε πρόσωπο καίει εντός 

οποιωνδήποτε δημοτικών ορίων οικιακά, οικοδομικά, 

γεωργικά ή βιομηχανικά απόβλητα, όπως υπολείμματα 

τροφίμων, χαρτική ύλη, χόρτα, κλαδεύματα, 

οποιεσδήποτε συσκευασίες οποιωνδήποτε υλικών, 

αντικειμένων ή πραγμάτων, πλαστικά ή υλικά 

αντικείμενα ή πράγματα ή οποιαδήποτε άλλης φύσης 

υλικά, αντικείμενα ή πράγματα, είναι ένοχο αδικήματος 

και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια 

εξήντα ευρώ (€860,00) ή σε ποινή φυλάκισης για 

περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή και στις 

δύο ποινές μαζί. Σε περίπτωση καταδίκης για το 

αδίκημα αυτό, το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει την 

καταβολή πρόσθετης χρηματικής ποινής, που δεν θα 

υπερβαίνει τα τριακόσια πενήντα ευρώ ( 350,00)  για 

κάθε μέρα, κατά την οποία το πρόσωπο που 

καταδικάστηκε συνεχίζει να διαπράττει το αδίκημα 

αυτό.».  

 
Αρ. Φακ::  23.01.049.067.2008 
 
ΛΣΜ/ΤΚ/ΜΑΧ/23.01.049.067.2008 
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