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'Αριθμός 131 
Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 64 ΤΟΥ 1964, 15 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 89 ΤΟΥ 1970) 

Κανονισμοί θεσπισθέντες όπό της Δημοτικής 
Επιτροπής Πάφου. 

Ή Δημοτική 'Επιτροπή Πάφου, ενασκούσα τάς εξουσίας τάς χορη
γούμενος εις αυτήν δυνάμει των άρθρων 8 και 37 του περί Δήμων 
Νόμου και οιουδήποτε άλλου προς τοΰτο, έξουσιοδοτοΰντος Νόμου, 
δια του παρόντος θεσπίζει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. ΟΊ παρόντες Κανονισμοί θά αναφέρονται ώς οί Δημοτικοί (Τρο- -επίσημος, 
ποποιητικοί *Αρ.·1). Κανονισμοί- Πάφου 1972 και θά άναγινώσκωνται ΐϊφημερίς 
όμου μετά τών Δημοτικών Κανονισμών Πάφου 1965—1969 (έν τοΐς Παπ«ρτπμ3 
εφεξής αναφερομένων ώς «οι βασικοί Κανονισμοί») και οί βασικοί ι.°7.ΐ965 
Κανονισμοί θά αναφέρονται όμου ώς οί Δημοτικοί Κανονισμοί Πάςου 3ι 3 1966 
1965 ίίως (Άρ. 1) 1972. 23̂  2.19&8 

2. Εις τους πάρόντας Κανονισμούς ή £κφρασις «οί Κανονισμοί 
1943 £ος 1962» σημαίνει τους Κανονισμούς τους αναφερομένους είς 
τήν παράγραφον 1 του Πρώτου Πίνακος τών δασικών Κανονισμών. 

3. Ή παράγραφος (1) του Κανονισμού 92 τών δασικών Κανονι
σμών (ώς αύτη εκτίθεται είς τους τροποποιητικούς Κανονισμούς 1959) 
διαγράφεται και αντικαθίσταται διά τής ακολούθου παραγράφου : 

«(1) "Ολοι οί χώροι οί κείμενοι εντός τών Δημοτικών ορίων κο:ί 
ευρισκόμενοι μεταξύ τών άκολούθον ορίων, δηλαδή, Λεωφόρου 
'Αποστόλου Παύλου (μέρος) άπό τής αφετηρίας τής όδοΰ 'Ηφαί
στου μέχρι της διασταυρώσεως της ύπό τών οδών Τάφων Βασι
λέων και Δαιδάλου, 'Εργοστασίου ΚΕΟ και όδου 'Ηφαίστου ώς 
και οί χώροι τών τεμαχίων ύπ' άρ. 41 φύλλον No. 1 και 80. 81 
φύλλον 51/10, διά του παρόντος προορίζονται διά τήν τέλεοιν δη
μοσίας έμποροπανηγύρεως διαρκουσών τών ημερών ή, του χρόνου 
κατά τόν όποιον οιαδήποτε πανήγυρις συγκροτείται εντός τών 
Δημοτικών ορίων». 
Οί άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν υ π ο του Υπουργικού Συμβουλίου. 

(Υ.Ε. 691/59/3.) 

28. 3.1969 
3.10.1969. 

"Ετσπώθη έν τφ Τυπογράφε(<ρ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 




