Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015

Ν. 78(Ι)/2015

78(I)/2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2015
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δήμων

τίτλος.

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί

111 του 1985 με τους περί Δήμων Νόμους του 1985 έως 2015 (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 του 1985 έως (Αρ. 2) του 2015.
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
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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
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(I) του 2013
143(Ι) του 2013
54(Ι) του 2014
119(Ι) του 2014
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49(Ι) του 2015.
Τροποποίηση

2. Το άρθρο 103 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου

αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο

103 του

εδάφιο:

βασικού
νόμου.
«(1) Ουδέν πρόσωπο διατηρεί εντός των δημοτικών ορίων
οποιουδήποτε δήμου οποιαδήποτε οικοδομή ή χώρο ή
υποστατικό,

εντός των οποίων ασκείται οποιαδήποτε

επιχείρηση, βιομηχανία, εμπόριο, επάγγελμα ή επιτήδευμα,
εκτός εάν έχει προηγουμένως εξασφαλίσει σχετική άδεια από
το

συμβούλιο

του

δήμου

αυτού,

εξαιρουμένων

των

περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 112.».
Τροποποίηση

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως

του βασικού

μετά το άρθρο 103, του ακόλουθου νέου άρθρου:

νόμου με την
προσθήκη του
νέου άρθρου
103Α.
«Εξουσία

103Α. Το συμβούλιο επιβάλλει δικαιώματα σε

συμβουλίου για

οποιοδήποτε

επιβολή

χρησιμοποιεί οποιαδήποτε οικοδομή ή χώρο ή

δικαιωμάτων

οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό υποστατικό

για τη

με

διατήρηση ή

επιχείρησης

χρήση

επαγγέλματος ή επιτηδεύματος, τα οποία δεν

ορισμένων

υπερβαίνουν τα ποσά που προβλέπονται στον

σκοπό

πρόσωπο

την

άσκηση

διατηρεί

ή

οποιασδήποτε

βιομηχανίας,

εμπορίου,

επαγγελματικών Έβδομο Πίνακα:
υποστατικών.
Έβδομος

Νοείται ότι, το συμβούλιο δύναται, με

Πίνακας.

απόφασή του, να μην επιβάλλει δικαιώματα για
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την άσκηση ορισμένων ειδών επιχειρήσεων,
βιομηχανιών,

εμπορίου,

επαγγελμάτων

ή

επιτηδευμάτων.».
Τροποποίηση

4. Ο Έβδομος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του Έβδομου

ακολούθως:

Πίνακα του
βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση από τον τίτλο αυτού, της φράσης
«(Άρθρο 103)» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «(Άρθρο
103Α)»

και

της

φράσης

«Άδειαι

επαγγελματικών

υποστατικών» (τρίτη γραμμή), με τη φράση «Δικαιώματα
για

τη

διατήρηση

ή

χρήση

επαγγελματικών

υποστατικών»·
(β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο 1 αυτού, των
λέξεων «Ετήσιαι Άδειαι-» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη
«Κατηγορίες:»· και
(γ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο 2 αυτού, της
φράσης «Εξάμηνοι Άδειαι- Το ήμισυ των ανωτέρω
εκτιθεμένων δικαιωμάτων:» (πρώτη και δεύτερη γραμμή),
με το ακόλουθο κείμενο:
«Για υποστατικά τα οποία αρχίζουν να λειτουργούν μέσα
στο δεύτερο εξάμηνο του έτους επιβάλλονται εξαμηνιαία
δικαιώματα, τα οποία καθορίζονται στο ήμισυ των
ανωτέρω δικαιωμάτων:».

