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ύττ *Αρ. 311 της 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1964 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό ύπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί Ρυθμίσεως Όδών 

και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1964, τό κείμενον του όποιου ακο
λουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος. 

'Αριθμός 6 του 1964 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΝ. 
"Η Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ρυθμίσεως 

Όδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1964, θά άναγι
γνώσκηται δέ όμοϋ μετά τοΟ περί Ρυθμίσεως Όδών και Οίκοδομών 
Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός Νόμος»). 

2. Ό βασικός Νόμος διά τοΰ παρόντος τροποποιείται διά τής παρεμ
βολής του ακολούθου άρθρου, αμέσως μετά τό άρθρον 15, τοΰ νέου 
τούτου άρθρου άριθμουμένου ώς άρθρου Ι5Α: 
«Επικίνδυνοι Ι5Α.—(Ι) Όσάκις αρμοδία τις αρχή εϊναι πεπεισμένη 
υίκοδομαΐ. ο τ ι οιαδήποτε οικοδομή, κατωκημένη ή μή, κειμένη έν τή 

περιοχή τής αρμοδιότητος αυτής, είναι είς τοιαύτην κατά
στασιν ώστε νά άποβαίνη επικίνδυνος διά τά έν αυτή ή έν 
γειτνιαζούση οίκοδομή διαμένοντα πρόσωπα, ή διά τους 
διερχόμενους, ή διά τάς γειτνιάζουσας οίκοδομάς, και δτι 
είναι επιβεβλημένη ή λήψις μέτρων προς άρσιν του τοιούτου 
κινδύνου, ή αρμοδία αίίτη αρχή δύναται νά έκδώση τήν έπ! 
τούτω άπόφασιν, οπότε καί θά Ισχύωσιν αϊ ακόλουθοι 
διατάξεις : 

(α) ή αρμοδία αρχή, δι' έγγραφου αυτής ειδοποιήσεως 
επιδιδόμενης είς τόν Ιδιοκτήτην, πληροφορεί αυτόν 
περί τής ληφθείσης αποφάσεως ώς καί περί τών λόγων 
οΤτινες υποστηρίζουν τήν τοιαύτην άπόφασιν, καί καλεί 
τούτον δπως εντός προθεσμίας καθοριζομένης έν 
τή ειδοποιήσει, ήτις έν ούοεμιφ περιπτώσει είναι 
βραχυτέρα τών τριών ήμερων άπό τής επιδόσεως 
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τής ειδοποιήσεως (της προθεσμίας ταύτης αναφερο
μένης έν τω παρόντι αρθρω ώς «καθωρισμένη προ
θεσμία») έπισκευάση, άπομακρύνη, προστατεύση, ή 
περίφραξη, την οίκοδομήν και γενικώς όπως λάβη 
ττάντα τά καθοριζόμενα έν τη ειδοποιήσει μέτρα ϋτινα 
κατά τήν γνώμην της αρμοδίας αρχής θά ήσαν επαρκή 
διά τήν δρσιν παντός έκ της τοιαύτης οικοδομής 
απορρέοντος κινδύνου' 

(β) έάν μετά τήν έπίδοσιν τής είδοποιήσεως είς τον Ίδιο
κτήτην ούτος δεν συμμορφωθή εντός τής καθωρισμένης 
προθεσμίας προς τάς έν αυτή διαλαμβανόμενος απαι
τήσεις, ή αρμοδία αρχή δύναται νά μεριμνήση διά 
τήν διενέργειαν τοιούτων έργων ώς ήθελον κριθή 
κατάλληλα διά τήν έπισκευήν, άπομάκρυνσιν, προστα
σίαν ή περίφραξιν, ή διά τήν πραγμάτωσιν τών καθο
ριζομένων έν τη ειδοποιήσει μέτρων, τά δέ έξοδα 
αυτών θά καταβάλλωνται ύπό τοϋ ιδιοκτήτου, δυνά
μενα νά άναζητηθώσι δικαστικώς δι* αγωγής ώς 
άστικόν χρέος: 

Νοείται δτι δέν είναι δυνατή ή λήψις οιουδήποτε 
μέτρου δυνάμει τής παρούσης παραγράφου άναφορι
κώς προς οίκοδομήν ήτις χρησιμοποιείται ώς κατοικία 
άνευ διατάγματος τοϋ Δικαστηρίου επιτρέποντος 
εϊσοδον είς τήν τοιαύτην οίκοδομήν καΐ τήν λήψιν τών 
προτεινομένων μέτρων τηρουμένου παντός Διαδικα
στικού Κανονισμού τό διάταγμα τοΰτο εκδίδεται κα
τόπιν διαδικασίας αρχομένης δι* αιτήσεως διά κλήσεως 
συμφώνως προς τους οικείους δικονομικούς κανόνας. 

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου— 
«Δικαστήριον» σημαίνει τό Έπαρχιακόν Δικαστήριον 

τής 'Επαρχίας έν ή κείται ή οίκοδομή· 
«έπίδοσις» ειδοποιήσεως λογίζεται γενομένη έάν 

παραδοθη είς τόν ίδιοκτήτην, ή έάν ούτος είναι έκτος 
τής Δημοκρατίας καΐ ή διεύθυνσις αυτού γνωστή, έάν 
άποσταλή είς αυτόν είς τήν τοιαύτην διεύθυνσιν διά 
διπλής συστημένης επιστολής, ή έάν ό ιδιοκτήτης δέν 
είναι γνωστός ή δέν είναι δυνατή ή άνεύρεσίς του, έάν 
δημοσιευθή ε'ις δύο τουλάχιστον ημερησίας εφημερίδας 
τής αυτής μετά τοϋ Ιδιοκτήτου γλώσσης, κυκλοφορούσας 
έν τη επαρχία έν ή κείται ή οικοδομή, και τοιχοκολληθή 
εϊς εμφανές μέρος τής οικοδομής



«ιδιοκτήτης» σημαίνει τό πρόσωπον δπερ είναι έγγε
γραμμένον ή δικαιούται νά έγγραφη ώς κύριος τής οικο
δομής, οσάκις δέ τό ανω πρόσωπον δεν εχη και κατοχήν 
έπι τής οικοδομής, περιλαμβάνει ωσαύτως τό έχον 
φυσικήν κατοχήν έπ* αυτής πρόσωπον, ώς και τόν 
άντιπρόσωπον τοϋ ιδιοκτήτου». 

Τροποποί 3 . Τό εδάφιον (3Α) τοΰ άρθρου 20 του βασικού Νόμου δ ιά του 
άοθ o°

U
20 παρόντος τροποποιε ί τα ι δ ιά τής παρεμβολής τών λέξεων * κατόπιν 

ιοϋβασικοΟ α ι τήσεως δ ιά κλήσεως» με ταξύ τών λέξεων «δύναται κ α ι ·νά δια

Νόμου. τάξη» έν τω ρηθέντι έδαφίω. 


