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Ν. 20/87

Ο περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987, εκδίδεται με
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το
Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 20 του 1987
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αρχής Λιμένων
Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987, θα αναγνώσκηται δε ομού
μετά των περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμων του 1973 έως 1979 (εν
τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος
και ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί της Αρχής Λιμένων
Κύπρου Νόμοι του 1973 έως 1987.
2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της προσθήκης, ευθύς μετά το
άρθρον 32, του ακολούθου νέου άρθρου:
«Ανέλκυσις ή
32Α.—(1) Εις ην περίπτωσιν πλοίον ή άλλο σκάφος
μετακίνησις
ήθελεν
ευρεθή βυθισμένον, προσηραγμένον, εγκαταλελειμ
εγκαταλελειμ
διαλελυμένον ή παρωπλισμένον εντός περιοχής
μένων πλοίων μένον,
ή σκαφών.
λιμένος, κατά τρόπον δυνάμενον, κατά την κρίσιν της Αρχής,
να παρακώλυση ή να θέση εις κίνδυνον την ελευθέραν ναυσι
πλοή'αν, ή να παρακώλυση την προσόρμισιν ή την κίνησιν
εις τον λιμένα, η Αρχή προσκαλεί εγγράφως τον ιδιοκτήτην
αυτού όπως εντός τακτής, εύλογης κατά περίπτωσιν, προ
θεσμίας προβή εις την ανέλκυσιν ή την μετακίνησιν και
απομάκρυνσιν ή, εις δικαιολογημένος περιπτώσεις, την
διάλυσιν ή καταστροφήν, του πλοίου ή σκάφους:
Νοείται ότι εις επείγουσας περιπτώσεις, καθ' ας επιβάλ
λεται ταχεία και άμεσος ενέργεια, η Αρχή δύναται να
ενεργήση κατά τα οριζόμενα εις το εδάφιον (3) χωρίς
προηγουμένως να απευθύνη την κατά το παρόν εδάφιον
πρόσκλησιν προς τον ιδιοκτήτην.
(2) Εάν ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφωθή εγκαίρως εις την
πρόσκλησιν αυτήν ή υπό τας προϋποθέσεις της τεθειμένης
εις το εδάφιον (1) επιφυλάξεως, η Αρχή
δύναται να
μεριμνήση διά την ανέλκυσιν ή μετακίνησιν και απο
μάκρυνσιν ή την διάλυσιν ή την καταστροφήν του πλοίου ή
σκάφους, κατά τα οριζόμενα εις τας επομένας διατάξεις του
παρόντος άρθρου.
(3)(α) Εάν συντρέχουν αι προϋποθέσεις του εδαφίου (2), η
Αρχή δύναται—
(i) είτε να ενεργήση η ιδία την ανέλκυσιν ή μετα
κίνησιν και απομάκρυνσιν ή την διάλυσιν ή την
καταστροφήν του πλοίου ή σκάφους ή οιουδήποτε
μέρους, εξαρτήματος ή καταλοίπου αυτού, εις βάρος
του ιδιοκτήτου·
(ii) είτε να δήμευση αυτό και να ενεργήση κατά τα
οριζόμενα εις την παράγραφον (γ) του παρόντος
εδαφίου.

Συνοπτικός
τίτλος.
38 του J973
59 του 1977
28 του 1979.

Τροποποίησις
του βασικού
νόμου διά
της προσθ ήκης
νέου άρθρου.
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(β) Εις ην περίπτωσιν η Αρχή ήθελεν ενεργήσει κατά τα
οριζόμενα εις την παράγραφον (α)(ί) του παρόντος εδαφίου
κατακρατεί το πλοίον ή σκάφος ή μέρος, εξάρτημα ή
κατάλοιπον αυτού και καλεί τον ιδιοκτήτην όπως εντός
δεκατεσσάρων ημερών καταβάλη άπαντα τα συναφή προς την
ανέλκυσιν ή μετακίνησιν και απομάκρυνσιν
έξοδα, μη
συμμορφουμένου δε του ιδιοκτήτου, εκποιεί ταύτα
εις
δημόσιον πλειστηριασμόν. Εκ του εκπλειστηριάσματος κατα
κρατεί τα έξοδα αυτής, το δε τυχόν υπόλοιπον επιστρέφεται
εις τον ιδιοκτήτην.
(γ) Εις δικαιολογημένος περιπτώσεις, ιδιαιτέρως
εάν
επιβάλλεται ταχεία ενέργεια και η Αρχή αδύνατη
να
ενεργήση η. ιδία ή εάν προβλέπεται ότι εις περίπτωσιν
εκποιήσεως κατά τα οριζόμενα εις την
προηγουμένην
παράγραφον το εκπλειστηρίασμα θα είναι ανεπαρκές προς
κάλυψιν των εξόδων της Αρχής ή ότι ο πλειστηριασμός θα
αποβή άκαρπος, η Αρχή δύναται να ανάθεση την ανέλκυσιν
ή μετακίνησιν και απομάκρυνσιν του πλοίου ή σκάφους εις
τρίτους και να μεταβίβαση εις αυτούς την κυριότητα αυτού
ελευθέραν παντός βάρους.
(4) Ανεξαρτήτως των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανο
μένων διατάξεων, η Αρχή κέκτηται εξουσίαν όπως διεκδί
κηση επί Δικαστηρίω οιαδήποτε ποσά οφειλόμενα εις αυτήν
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή το υπόλοιπον
των οφειλομένων εις αυτήν ποσών, εφ* όσον το προϊόν
προηγηθείσης εκποιήσεως δεν επαρκεί διά να καλύψη τα
ούτω οφειλόμενα εις την Αρχήν ποσά.
(5) Οιαδήποτε πρόσκλησις ή αξίωσις της Αρχής προς τον
ιδιοκτήτην απευθύνεται εις την τελευταίαν αυτού, γνωστήν
εις την Αρχήν, διεύθυνσιν. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν η
διεύθυνσις του ιδιοκτήτου είναι άγνωστος ή . η επικοινωνία
μετ* αυτού δυσχερής, η Αρχή απευθύνει την πρόσκλησιν ή
την αξίωσίν της διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφη
μερίδα της Δημοκρατίας.».

