
Ν. 111/85 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2082 της 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1985 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1985 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΡΘΡΩΝ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρον 
1. Συνοπτικός τίτλος. 
2. Ερμηνεία. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΔΗΜΩΝ 

3. Υφιστάμενοι δήμοι. 
4. Ίδρυσις νέων δήμων. 
5. Συγχώνευσις μονάδος τοπικής διοικήσεως μετ* ομόρου αυτής δήμου 

κ.λ.π. 
6. Κατάργησις δήμων. 
7. Έκαστος δήμος αποτελεί νομικόν πρόσωπον. 
8. Επιτροπή ορίων. 

ΜΕΡΟΣΤΡΙΤΟΝ 
ΔΗΜΟΤΑΙ 

9. Ιδιότης του δημότου. 
10. Μητρώον δημοτών. 

(2257) 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΥΤΩΝ 

Άρθρον 
11. Δημοτικοί αρχαί. 
12. Θητεία συμβουλίων. 
13. Δικαίωμα του εκλέγειν. 
14. Εκλογικοί κατάλογοι. 
15. Προσόντα εκλογιμότητος. 
16. Μη εκλογιμότητες και ασυμβίβαστα. 

ΕΚΛΟΓΑΙ ΔΗΜΟΉΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

17. Γενικαί δημοτικοί εκλογαί. 

18. Αναπληρωματικοί εκλογαί. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 

19. Προκήρυξις εκλογών. 
20. Πρώται γενικοί δημοτικοί εκλογαί. 
21. Διορισμός Εφόρων Εκλογής. 
22. Εντάλματα εκλογής. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΗΡΥΞΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

23. Υποβολή υποψηφιοτήτων. 
24. Διαδικασία κατά την ημέραν υποβολής υποψηφιοτήτων. 
25. Ενστάσεις κατά εγγράφων υποβολής υποψηφιότητος. 
26. Συνδυασμοί. 
27. Αποχώρησις υποψηφίου. 
28. Θάνατος υποψηφίου. 
29. Ουδείς υποψήφιος. 
30. Εκλογή άνευ ψηφοφορίας. 
31. Ψηφοφορία, κ.λ.π. 
32. Συγκέντρωσις και κατάταξις αποτελεσμάτων εκλογής. 
33. Πρώτη κατανομή θέσεων συμβούλων και ανακήρυξις επιτυχόντων 
34. Δευτέρα κατανομή θέσεων. 
35. Ανακήρυξις συμβούλων. 
36. Εκλογή αντιδημάρχου. 
37. Κένωσις της θέσεως δημάρχου και αντιδημάρχου. 
38. Χηρεύουσα θέσις συμβούλου. 
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Άρθρον 

39. Δημοτική Επιτροπή. 
40. Εξουσία κλεισίματος κέντρων λιανικής πωλήσεως οινοπνευματωδών 

ποτών ένεκα της ψηφοφορίας. 
4.1. Απαγόρευσις εκλογικών συγκεντρώσεων κατά την ημέραν της ψηφο

φορίας ή την προηγουμένην. 
42. Ακύρωσις εκλογής, εκλογικά αδικήματα, κλπ. 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΗΜΩΝ 

43. Συνεδριάσεις και εργασίαι συνεδριάσεων συμβουλίου. 

ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ 
44. Διαχειριστική επιτροπή. 
45. ' Αλλαι επιτροπαί. 
46. Αρμοδιότης δημάρχου. 
47. Αρμοδιότητες της διαχειριστικής επιτροπής. 
48. Τεκμήριον νομίμου συστάσεως συμβουλίου ή επιτροπής. 
49. Αποτέλεσμα χηρείας θέσεως εις συμβούλιον ή επιτροπή ν. 
50. Πρακτικά συνεδριάσεων συμβουλίου και επιτροπών. 
51. Ο δημοτικός γραμματεύς τηρεί τα αρχεία. 
52. Αντιμισθία δημάρχου και αποζημίωσις συμβούλων. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
53. Εξουσία του συμβουλίου διά καθορισμόν των θέσεων της δημοτικής 

υπηρεσίας και δι' έκδοσιν κανονισμών περί γενικών όρων υπηρεσίας 
των υπαλλήλων, κλπ. 

54. Διορισμός ανωτέρων υπαλλήλων. 
55. Διορισμός κατωτέρων υπαλλήλων. 
56. Εργοδότησις εργατών. 
57. Πειθαρχική εξουσία επί δημοτικών υπαλλήλων. 
58. Παροχή εγγυήσεως υπό των υπαλλήλων. 
59. Ευθύνη υπαλλήλων. 
60. Υπάλληλοι να μη έχουν συμφέρον εις συμβάσεις. 
61. Διάθεσις υπηρεσιών ή μέρους υπηρεσιών υπαλλήλου εις άλλον δήμον ή 

δήμους. 

ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

62. Περιέλευσις περιουσίας. 
63. Εγγραφή ακινήτου ιδιοκτησίας δήμου. 
64. Συμβάσεις. 
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ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
Άρθρον 

65. Ετήσιος προϋπολογισμός και προϋπολογισμός αναπτύξεως. 
66. Ετοιμασία και έγκρισις προϋπολογισμών. 
67. Κυβερνητνκή χορηγία προς τους δήμους. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ 

68. Δημοτικόν Ταμείον. 
69. Διάθεσις χρημάτων εκ του Δημοτικού Ταμείου. 
70. Ο δημοτικός ταμίας δέχεται και διενεργεί τας πληρωμάς. 
71. Κατάθεσις χρημάτων εις τράπεζαν. 
72. Αναλήψεις εκ της τραπέζης. 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

73. Ερμηνεία. 
74. Εξουσία του συμβουλίου να επιβάλλη δημοτικόν τέλος ακινήτου ιδιο

κτησίας. 
75. Απαλλαγαί. 
76. Δημοτικόν τέλος ακινήτου ιδιοκτησίας. 
77. Είσπραξις δημοτικού τέλους ακινήτου ιδιοκτησίας. 
78. Το δημοτικόν τέλος ακινήτου ιδιοκτησίας καθίσταται πληρωτέον κλπ. 
79. Μη εφαρμογή του νόμου εις ωρισμένας περιπτώσεις. 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ 

80. Τήρησις λογαριασμών. 
81. ' Ελεγχος λογαριασμών. 
82. Εξουσία Γενικού Ελεγκτού όπως ζητήση βιβλία κλπ. 

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ 

83. Γενική αρμοδιότης των δήμων. 
84. Καθήκοντα συμβουλίου. 
85. Εξουσίαι συμβουλίου. 
86. Συμβάσεις δι' εκτέλεσιν έργων κοινής ωφελείας κ.λ.π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

87. Δημοτικοί κανονισμοί. 
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ΤΡΟΧΑΙΑ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Αρθρον 

88. Ρύθμισις τροχαίας κινήσεως. 

ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΓ ΕΚΣΚΑΦΗΝ 
ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΓ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΑΣ 

89. Εξουσία συμβουλίου να ελέγχη την εκσκαφήν οδών και άλλα συναφή 
θέματα. 

90. Εξουσία συμβουλίου να επιλαμβάνεται θεμάτων αφορώντων οικοδόμος 
εις επικίνδυνον κατάστασιν. 

ΟΧΛΗΡΙΑΙ 
91. Οχληρίαι. 
92. Ειδοποίησις προς άρσιν οχληρίας. 
93. Ακολουθητέα διαδικασία εις περίπτωσιν μη συμμορφώσεως προς ειδο

ποίησιν δι'άρσιν οχληρίας. 
94. Εξουσία δικαστηρίου να εκδίδη διάταγμα αναφορικώς προς οχληρίαν. 
95. Απαγορευτικόν διάταγμα εις περίπτωσιν οικίας ακαταλλήλου δι' αν

θρωπινή ν οίκησιν. 
96. Ποινή επί παραβάσει διατάγματος δικαστηρίου. 
97. Εις ωρισμένας περιπτώσεις το διάταγμα δύναται να απευθύνεται εις το 

συμβούλιον. 
98. Εξουσία συμβουλίου ή οιουδήποτε αρμοδίου δημοτικού υπαλλήλου 

κλπ., να εισέρχεται εις υποστατικά. 
99. Ποινή δι' ανυπακοήν διατάγματος. 

100. Έξοδα και δαπάναι εκτελέσεως των διατάξεων αναφορικώς προς 
οχληρίαν. 

101. Εξουσία εκδόσεως Διαδικαστικού Κανονισμού. 

ΟΧΛΗΡΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΑ 
102. Περιορισμός ιδρύσεως οχληρών επιτηδευμάτων. 

ΑΔΕΙΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
103. Διατήρησις ορισμένων επαγγελματικών υποστατικών άνευ αδείας δεν 

επιτρέπεται. 
104. Ουδέν πρόσωπον διεξάγει επιτήδευμα, κ.λ.π., άνευ αδείας. 
105. Χορήγησις αδείας εις πρόσωπα διεξάγοντα επιχείρησιν, κλπ. 
106. Παράλειψις υποβολής αιτήσεως προς το συμβούλιον δι' άδειαν. 
107. Τύπος αδείας. 
108. Διάρκεια αδείας. 
109. Διεξαγωγή επιτηδεύματος κλπ., άνευ αδείας αποτελεί αδίκημα. 
110. Αδικήματα εν σχέσει προς αδείας. 
111. Πλανοδιοπώλησις εντός των δημοτικών ορίων. 
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ΘΕΑΤΡΑ ΚΛΠ. 
Άρθρον 

112. Θέατρα κλπ. να μη χρησιμοποιούνται άνευ αδείας. 
113. Χορήγησις και τύπος αδείας. 
114. Ειδικαί πρόνοιαι δι ' επίβλεψιν υπό υπαλλήλου. 
115. Ανάκλησις αδείας. 
116. Αδικήματα. 
117. Η αστυνομία κλπ. να εισέρχεται. 

ΖΥΓΙΣΙΣ ΚΛΠ. 

118. Ζύγισις κλπ. 
119. Ζύγισις τη αιτήσει τελωνειακών υπαλλήλων. 
120. Αι συναλλαγαί να καταχωρούνται εις βιβλίον και να χορηγήται 

πιστοποιητικόν. 
121. Παράλειψις δημοτικού ζυγιστού. 
122. Διαπύλια. 
123. Παράλειψις πληρωμής διαπυλίων. 

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟΝ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

124. Ωρισμένα αδικήματα. 
125. Παρεμπόδισις υπαλλήλων ή εργατών δήμου εν τη εκτελέσει των 

καθηκόντων αυτών. 
126. Το δικαστήριον δύναται να διάταξη την καταβολήν δικαιωμάτων ή 

τελών μη καταβληθέντων. 
127. Χρηματικαί ποιναί να καταβάλλωνται εις το δημοτικόν ταμείον. 
128. Εξουσία του δήμου δι' είσπραξιν επιβαρύνσεων, προσεπιβαρύνσεων, 

ενοικίων, δικαιωμάτων κλπ. 
129. Αδικήματα μη άλλως προβλεπόμενα. 
130. Σύμβουλος ή υπάλληλος υποκείμενος εις δωροδοκίαν, κλπ. 

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟΝ 
ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

131. Διαδικαστικοί πράξεις. 
132. Δικαστικά τέλη. 
133. Κανονισμοί. 
134. Γενική προσεπιβάρυνσις. 
135. Ουδείς απαλλάττεται της υποχρεώσεως καταβολής φόρων, κλπ. 
136. Απαλλαγή των δήμων εκ της φορολογίας, των τελών χαρτοσήμου, κλπ. 
137. Τρόπος επιδόσεως ειδοποιήσεως κλπ. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ 
ρ θ ρ 0 ν ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
138. Εκλογαί εις δήμους υπό κατοχή ν. 
139. Εξουσία εις το Υπουργικόν Συμβούλιον εν σχέσει προς εκλογάς, κλπ. 

ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

140 Κατάργησις και επιφύλαξις. 
Πρώτος Πίναξ. 
Δεύτερος Πίναξ. 
Τρίτος Πίναξ. 
Τέταρτος Πίναξ. 
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Ο περί Δήμων Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 111 του 1985 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Δήμων Νόμος του 
τίτλος. 1 9 g 5 

Ερμηνεία. 2. Εις τον παρόντα Νόμον, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη 
αντίθετος έννοια— 

«αρχή τοπικής διοικήσεως» σημαίνει συμβούλιον δήμου, 
συμβούλιον βελτιώσεως και χωριτικήν επιτροπήν 

«γενικαί δημοτικαί εκλογαί» σημαίνει δημοτικας εκλογάς διά 
πάντας τους δήμους της Δημοκρατίας εκτός δ ι ' οιονδήποτε δήμον 
εν σχέσει προς τον οποίον ήθελε διαταχθή η μη διεξαγωγή 
εκλογής δυνάμει του άρθρου 140· 

«δήμος» σημαίνει δήμον συσταθέντα δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου· 

«δημότης» κέκτηται την έννοιαν την αποδιδομένην εις τον όρον 
τούτον υπό του άρθρου 139* 

«δημότης—εκλογεύς» σημαίνει δημότην ο οποίος κέκτηται το 
δικαίωμα του εκλέγειν 

«δημοτικά όρια» σημαίνει τα όρια δήμου, όπως αυτά καθω
ρίσθησαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου* 

«δημοτικός ιατρός» σημαίνει τον προϊστάμενον των υγειονο
μικών υπηρεσιών του δήμου και περιλαμβάνει οιονδήποτε ιατρόν, 
κτηνίατρον ή υγειονομικόν επόπτην διοριζόμενον υπό του συμβου
λίου προς εκτέλεσιν τοιούτων καθηκόντων ή εξουσιών τας οποίας 
το συμβούλιον ήθελεν εκάστοτε αναθέσει εις αυτόν, ως επίσης και 
οιονδήποτε ιατρόν, κτηνίατρον ή υγειονομικόν επόπτην υπηρε
τούντα εις την δημοσίαν υπηρεσίαν εις τον οποίον ανετέθησαν 
καθήκοντα δημοτικού ιατρού" 

«δικαστήριον» εν σχέσει προς ωρισμένον δήμον σημαίνει το 
δικαστήριον της επαρχίας εντός της οποίας κείνται τα δημοτικά 
όρια του δήμου τούτου· 
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«έκρυθμος κατάστασις» κέκτηται την έννοιαν την αποδιδομένην 

εις τον όρον. τούτον υπό του άρθρου 2 του περί Ανακουφίσεως 
Οφειλετών (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου· 

«Έπαρχος» εν σχέσει προς ωρισμένον δήμον σημαίνει τον 
έπαρχον της επαρχίας εντός της οποίας κείνται τα δημοτικά όρια 
του δήμου τούτου' 

«καταργηθείς νόμος» σημαίνει τους υπό του παρόντος Νόμου 
καταργούμενους περί Δήμων Νόμους του 1964 έως 1984· 

87 του 1972 
73 του 1979 
89 του 1979 
26 του 1981 
42 του 1982 
22 του 1983 
62 του 1984. 

«κινηματογραφική παράστασις» σημαίνει οιανδήποτε παράστα
σιν εικόνων ή άλλων οπτικών αποτελεσμάτων εμφανιζομένην 
μέσω του κινηματογράφου ή άλλης παρόμοιας συσκευής, είτε 
συνοδευομένης υπό ομιλουμένων λέξεων είτε μη· 

«οδός» περιλαμβάνει οιανδήποτε πλατείαν, οδόν, ατραπόν 
διελεύσεως ζώων, ατραπόν, αδιέξοδον δρόμόν, δίοδον, πεζόδρο
μον, πεζοδρόμιον ή δημόσιον χώρον 

«οικοδομή» σημαίνει οιανδήποτε κατασκευήν είτε εκ λίθων, 
σκυροδέματος, πηλού, σιδήρου, ξύλου ή άλλης ύλης, και περι
λαμβάνει οιονδήποτε θεμέλιον, τοίχον, στέγην, καπνοδόχον, βε
ράνταν, εξώστην, κορωνίδα (κορνίζαν) ή προβολήν ή τμήμα 
οικοδομής, ή οιονδήποτε πράγμα προσηρτημένον εις αυτήν, ή 
οιονδήποτε τοίχον, ανάχωμα, φράκτην, περίφραγμα ή ετέραν 
κατασκευήν περικλείουσαν ή οροθετούσαν ή σκοπόν έχουσαν να 
περικλείη ή οροθετή οιανδήποτε γαίαν ή χώρον 

«παράστασις επί σκηνής» περιλαμβάνει οιανδήποτε τραγωδίαν, 
κωμωδίαν, φάρσαν, όπεραν, μελόδραμα, διάλογον, παντομίμαν, 
τσίρκο, χορόν, τραγούδι, μουσικήν ή άλλην δημοσίαν ψυχαγωγίαν 
παρόμοιας φύσεως* 

«πόλις» σημαίνει πόλιν ή χωρίον ή σύμπλεγμα πόλεων ή 
χωρίων, τα οποία περικλείονται εντός οιωνδήποτε δημοτικών 
ορίων 

«σκύβαλα» σημαίνει χάλικας, κονίαμα, παλαιά σίδηρα, θραυσμέ
νας φιάλας, θραυσμένας υάλους, τέφραν, κενά κυτία, κενά με
ταλλικά δοχεία και περιλαμβάνει οιαδήποτε έτερα αντικείμενα ή 
πράγματα (μη αποτελούντα ακαθαρσίας υπονόμων) τα οποία δυνα
τόν να προκαλέσουν ρύπανσιν ή ακαθαρσίαν ή να καταστούν 
επιβλαβή εις τας ανέσεις της περιοχής* 

«συμβούλιον» σημαίνει το συμβούλιον οιουδήποτε δήμου, το 
συσταθέν συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου και 
περιλαμβάνει επίσης δημοτικήν επιτροπήν διοριζομένην δυνάμει 
του παρόντος Νόμου* 

«σύμβουλος» σημαίνει τον δήμαρχον και παν δεόντως εκλε
λεγμένον μέλος συμβουλίου* 

24 του 1979 
78 του 1980 
79 του 1982. 

64 του 1964 
IS του 1966 
9 του 1970 

47 του 1970 
89 τπΐ) 1970 



Ν. 111/85 2266 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργόν Εσωτερικών 
«χρεώγραφα» περιλαμβάνει γραμμάτια, ομολογίας και τοιούτου 

άλλου είδους χρεώγραφα, ως ήθελον καθορισθή. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΔΗΜΩΝ 

Υφιστάμενοι 3.—(1) Δήμοι συσταθέντες δυνάμει των διατάξεων του καταργη

δήμοι. θέντος Νόμου και υφιστάμενοι κατά την ημερομηνίαν ενάρξεως 
ισχύος του παρόντος Νόμου θα θεωρώνται ότι είναι δήμοι συστα

θέντες επί τη βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και θα 
λειτουργώσι συμφώνως προς τας διατάξεις αυτού. 

(2)(α) Το Υπουργικόν Συμβούλιον, οσάκις θεωρή αναγκαίον ή 
επιβεβλημένον διά να καταστή δυνατή ή διά την ομαλήν 
λειτουργίαν οιουδήποτε των εν τω εδαφίω (1) αναφερο

μένων δήμων, δύναται, διά διατάγματος δημοσιευομένου 
εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, να διορίζη 
δημοτικήν επιτροπήν συνισταμένην εκ πέντε μέχρι δεκα

πέντε δημοτών, κεκτημένων τα υπό του άρθρου 15 απαι

τούμενα προσόντα εκλογιμότητος, διά να ασκή προσω

ρινώς τας αρμοδιότητας του συμβουλίου του τοιούτου 
δήμου διά τοιαύτην περίοδον ως ήθελε καθορισθή εις το 
διάταγμα αλλά μη υπερβαίνουσαν τους έξ μήνας, ή μέχρις 
ότου εκλεγή συμβούλιον εν σχέσει προς τον τοιούτον 
δήμον, οιαδήποτε των δύο ημερομηνιών είναι η προγε

νεστέρα, 
(β) Η δημοτική επιτροπή συνίσταται εκ πέντε μελών εις 

δήμους έχοντας πληθυσμόν μη υπερβαίνοντα τας 8,000 
δημοτών, εξ επτά μελών εις δήμους έχοντας πληθυσμόν 
υπερβαίνοντα τας 8,000 αλλά μη υπερβαίνοντα τας 12,000 
δημοτών, εξ εννέα μελών εις δήμους έχοντας πληθυσμόν 
υπερβαίνοντα τας 12,000 αλλά μη υπερβαίνοντα τας 18,000 
δημοτών, εξ ένδεκα μελών εις δήμους έχοντας πληθυσμόν 
υπερβαίνοντα τας 18,000 αλλά μη υπερβαίνοντα τας 25,000 
δημοτών, εκ δεκατριών μελών εις δήμους έχοντας πλη

θυσμόν υπερβαίνοντας τας 25,000 δημοτών αλλά μη 
υπερβαίνοντα τας 40,000 δημοτών και εκ δεκαπέντε μελών 
εις δήμους έχοντας πληθυσμόν υπερβαίνοντα τας 40,000 
δημοτών, 

(γ) Τα μέλη της δημοτικής επιτροπής διορίζονται εκ δημοτών 
τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται εις κατάλογον 
υποβληθησόμενον υπό των εις την Βουλήν των Αντι

προσώπων εκπροσωπουμένων κομμάτων κατά την αυτήν 
αναλογίαν κατά την οποίαν ταύτα εκάστοτε εκπροσω

πούνται εις αυτήν, 
(δ) Τα μέλη της δημοτικής επιτροπής εκλέγουν έν εξ αυτών 

ως Πρόεδρον. 
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4.—(1)(α) Το Υπουργικόν Συμβούλιον διατάσσει εντός τριών Ίδρυσις 
μηνών το αργότερον από της ενάρξεως της ισχύος του νέωνδήμ 
παρόντος Νόμου, την διεξαγωγήν δημοψηφίσματος κατά 
τοιούτον τρόπον ως ήθελε καθορισθή μεταξύ των εγγε

γραμμένων εκλογέων πόλεως ή χωρίου ή συμπλέγματος 
πόλεων ή χωρίων εχούσης, έχοντος ή εχόντων πληθυσμόν 
πέραν των 5,000 κατοίκων προς τον σκοπόν εξακριβώσεως 
της βουλήσεως των ως προς την ανακήρυξιν της εν λόγω 
πόλεως ή χωρίου ή συμπλέγματος πόλεων ή χωρίων ως 
δήμου. Το Υπουργικόν Συμβούλιον διατάσσει ωσαύτως 
την διεξαγωγήν ως ανωτέρω δημοψηφίσματος εντός ευ

λόγου χρονικού διαστήματος εις πάσαν ετέραν περίπτωσιν 
πόλεως, χωρίου ή συμπλέγματος πόλεων ή χωρίων απο

κτώντων πληθυσμόν πέραν των 5,000 κατοίκων, 
(β) Εάν το αποτέλεσμα του εν λόγω δημοψηφίσματος απο

λήγη υπέρ της ως άνω ανακηρύξεως, το Υπουργικόν 
Συμβούλιον διά διατάγματος αυτού δημοσιευομένου εις 
την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας.κηρύττει την εν 
λόγω πόλιν ή χωρίον ή σύμπλεγμα πόλεων ή χωρίων ως 
δήμον υπό τοιούτον όνομα και με τοιαύτα δημοτικά όρια 
ως ήθελον καθορισθή εις το διάταγμα, ότε αι διατάξεις 
του παρόντος Νόμου θα τυγχάνουν εφαρμογής επ' αυτού. 

(2)(α) Το Υπουργικόν Συμβούλιον, οσάκις θεωρή αναγκαίον ή 
επιβεβλημένον διά να καταστή δυνατή ή διά την ομαλήν 
λειτουργίαν οιουδήποτε των δυνάμει του εδαφίου (1) 
ιδρυομένων δήμων, δύναται διά του προαναφερθέντος δια

τάγματος να διορίζη δημοτικήν επιτροπήν συνισταμένην 
εκ πέντε μέχρι δεκαπέντε δημοτών, κεκτημένων τα υπό του 
άρθρου 15 απαιτούμενα προσόντα εκλογιμότητος, διά να 
ασκή προσωρινώς τας αρμοδιότητας του συμβουλίου του 
τοιούτου δήμου διά τοιαύτην περίοδον, ή ως δυνατόν να 
καθορίζηται εις το διάταγμα αλλά μη υπερβαίνουσαν τους 
έξ μήνας, ή μέχρις ότου εκλεγή συμβούλιον εν σχέσει 
προς τον τοιούτον δήμον, οιαδήποτε των δυο ημερομηνιών 
είναι η προγενεστέρα, 

(β) Η ως ανωτέρω δημοτική επιτροπή συνίσταται εκ πέντε 
μελών εις δήμους έχοντας πληθυσμόν μη υπερβαίνοντα 
τας 8,000 δημοτών, εξ επτά μελών εις δήμους έχοντας 
πληθυσμόν υπερβαίνοντα τας 8,000 αλλά μη υπερβαίνοντα 
τας 12,000 δημοτών, εξ εννέα μελών εις δήμους έχοντας 
πληθυσμόν υπερβαίνοντα τας 12,000 αλλά μη υπερβαί

νοντα τας 18,000 δημοτών, εξ ένδεκα μελών εις δήμους 
έχοντας πληθυσμόν υπερβαίνοντα τας 18,000 αλλά μη 
υπερβαίνοντα τας 25,000 δημοτών, εκ δεκατριών μελών εις 
δήμους έχοντας πληθυσμόν υπερβαίνοντα τας 25,000 
δημοτών αλλά μη υπερβαίνοντα τας 40,000 δημοτών και εκ 
δεκαπέντε μελών εις δήμους έχοντας πληθυσμόν υπερ

βαίνοντα τας 40,000 δημοτών. 
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(γ) Τα μέλη της δημοτικής επιτροπής διορίζονται εκ δημοτών 
τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται εις κατάλογον 
υποβληθησόμενον υπό των εις την Βουλήν των Αντι

προσώπων εκπροσωπουμένων κομμάτων κατά την αυτήν 
αναλογίαν κατά την οποίαν ταύτα εκάστοτε εκπροσω

πούνται εις αυπήν. 
(δ) Τα μέλη της δημοτικής επιτροπής εκλέγουν έν εξ αυτών 

ως Πρόεδρον. 

Συγχώνευσις 
μονάδος 
τοπικής 
διοικήσεως 
μετ' ομόρου 
αυτής δήμου, 
κλπ. 

Κατάργησις 
δήμων. 

5.—(1)(α) Ο Υπουργός κατόπιν αιτήσεως υποβληθείσης εις αυτόν 
υπό της αρχής οιασδήποτε μονάδος τοπικής διοικήσεως ή 
εφ' όσον ήθελε κρίνει ότι είναι επιθυμητή η συγχώνευσις 
της τοιαύτης μονάδος τοπικής διοικήσεως μετά ομόρου 
αυτής δήμου· και 

(β) το συμβούλιον του τοιούτου ομόρου δήμου συγκατατίθεται 
εις την τοιαύτην συγχώνευσιν, 

διατάσσει εντός τριών μηνών το αργότερον την διεξαγωγήν δημο

ψηφίσματος κατά τοιούτον τρόπο ' ΟΟΓ ήθελε καθορισθή μεταξύ των 
εγγεγραμμένων εκλογέων της τοιαύτης μονάδος τοπικής διοικήσεως 
προς τον σκοπόν εξακριβώσεως της επιθυμίας των ως προς την 
συγχώνευσιν. 

(2) Εάν το αποτέλεσμα του δημοψηφ σματος είναι υπέρ της 
συγχωνεύσεως, το Υπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει διάταγμα, δη

μοσιευόμενον εις την επίσημον εφημερίδα της δημοκρατίας, δια

τάττον την τοιαύτην συγχώνευσιν. 
(3) Παν τοιούτο διάταγμα δύναται να περιέχη τοιαύτας συμπλη

ρωματικός οδηγίας οι οποίαι θεωρούνται αναγκαίοι διά να κατα

στήσουν αποτελεσματικήν την τοιαύτην συγχώνευσιν. 
(4) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «μονάς τοπικής 

διοικήσεως» σημαίνει δήμον, περιοχήν βελτιώσεως ή χωρίον. 

6.—(1) Δήμος συσταθείς δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου καταργείται εάν εννέα μήνας προ της λήξεως της θητείας του 
συμβουλίου του εν λόγω δήμου διαπιστωθή υπό του Επαρχου επί τη 
βάσει του τηρουμένου παρά του οικείου δήμου γενικού μητρώου 
δημοτών ότι ο πληθυσμός του τοιούτου δήμου είναι κάτω των 4,000 
δημοτών κατά τα τρία συνεχή προηγούμενα έτη. 

(2) Η κατάργησις δήμου συμφώνως προς τας διατάξεις του 
εδαφίου (1) διενεργείται διά διατάγματος του Υπουργικού Συμβου

λίου δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
Η ισχύς του διατάγματος αυτού άρχεται από της ημερομηνίας 
λήξεως της θητείας του συμβουλίου του ως προείρηται δήμου. 

(3) Παν τοιούτο διάταγμα καταργήσεως δήμου δύναται να πε

ριέχη τοιαύτας συμπληρωματικός οδηγίας αι οποίαι θεωρούνται 
αναγκαίαι διά να καταστήσουν αποτελεσματικήν την κατάργησιν του 
δήμου και την εκκαθάρισιν των δημοτικών υποθέσεων και της 
περιουσίας αυτού. 
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(4) Αι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν τυγχάνουν εφαρμογής επί 

δήμου υφισταμένου και έχοντος πληθυσμόν κάτω των πέντε χιλιάδων 
δημοτών κατά την ημερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος 
Νόμου: 

Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον καταργεί τον εν λόγω 
δήμον εάν δημοψήφισμα διεξαχθέν επί τούτω μεταξύ των κατοίκων 
του δήμου τούτου ήθελεν απολήξει υπέρ της καταργήσεως του. 

7. Έκαστος δήμος συσταθείς δυνάμει του παρόντος Νόμου απο
τελεί νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου και έχει πάσας τας 
ιδιότητας τοιούτου προσώπου, φέρει την επωνυμίαν «Δήμος . . . .», 
(αναφερομένου του ονόματος της δημοτικής περιοχής) και έχει 
ειδικήν σφραγίδα και το δικαίωμα του ενάγειν και ενάγεσθαι υπό την 
τοιαύτην επωνυμίαν αυτού. 

8.—(1) Καθιδρύεται Επιτροπή Ορίων η οποία θα επανακαθορίζη, 
τροποποιή, επεκτείνη ή περιορίζη τα δημοτικά όρια δήμου συστα
θέντος δυνάμει του παρόντος Νόμου κατόπιν προς τούτο αιτήσεως 
υποβληθησομένης υπό του Επαρχου ή των ενδιαφερομένων δήμων. 

(2) Η επιτροπή αποτελείται εκ πέντε μελών διοριζομένων δι' 
αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου διά περίοδον τριών ετών, έν 
εκ των οποίων διορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής. 

(3) Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται μεταξύ προσώπων ανω
τάτου ηθικού επιπέδου εχόντων γνώσεις ή πείραν περί τα θέματα 
τοπικής διοικήσεως. 

(4) Ουδείς δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος αρχής μονάδος 
τοπικής διοικήσεως δύναται να είναι μέλος της τοιαύτης επιτροπής. 

(5) Τα των συνεδριάσεων και της λειτουργίας της Επιτροπής 
ρυθμίζονται δι' αποφάσεων αυτής. 

Έκαστος 
δήμος 
αποτελεί 
νομικόν 
πρόσωπον. 

Επιτροπή 
Ορίων. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 
ΔΗΜΟΤΑΙ 

9.—(1) Πας πολίτης της Δημοκρατίας είναι μέλος του δήμου (εν 
τω παρόντι Νόμω καλούμενος «δημότης») εντός των δημοτικών 
ορίων του οποίου έχει την συνήθη αυτού διαμονήν. 

(2) Διαρκούσης της έκρυθμου καταστάσεως, πολίτης της Δημο
κρατίας ο οποίος, κατά τον αμέσως προ της Τουρκικής εισβολής 
χρόνον, είχε την συνήθη αυτού διαμονήν εντός των δημοτικών ορίων 
οιουδήποτε δήμου ο οποίος τελεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου υπό 
Τουρκικήν κατοχήν, παραμένει δημότης του υπό κατοχήν δήμου, 
ανεξαρτήτως εάν απέκτησε την ιδιότητα του δημότου συμφώνως των 
διατάξεων του εδαφίου (1). 

(3) Το γνήσιον τέκνον δημότου δήμου είναι δημότης του δήμου 
του πατρός αυτού, το δε νόθον τέκνον δημότης του δήμου της 
μητρός αυτού. 

(4) Το γνήσιον τέκνον γονέων αγνώστου ιθαγενείας είναι δημό
της του δήμου εις την περιοχή ν του οποίου εγεννήθη. 

Ιδιότης 
του δημότου. 
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(5) Το νομιμοποιηθέν εξώγαμον τέκνον αποκτά την ιδιότητα του 

δημότου του πατρός αυτού από της ημερομηνίας της νομιμοποιήσεως 
αυτού, ο δε υιοθετηθείς ανήλικος αποκτά την ιδιότητα του δημότου 
του υιοθετήσαντος αυτόν από της ημερομηνίας της υιοθεσίας αυτού. 

(6) Αλλοδαπός αποκτών την ιθαγένειαν της Δημοκρατίας καθί
σταται δημότης του δήμου της συνήθους διαμονής αυτού. 

(7) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η ιδιότης του 
δημότου δήμου τινός απόλλυται διά της αποκτήσεως της ιδιότητος 
του δημότου άλλου δήμου ή της ιδιότητος μέλους χωρίου. 

Μητρώον 
δημοτών. 

10.—(1) Εις έκαστον δήμον καταρτίζεται και τηρείται γενικόν 
μητρώον δημοτών. 

(2) Πάντα τα θέματα τα αφορώντα εις τον καταρτισμόν και την 
τήρησιν του μητρώου δημοτών, ο τύπος αυτού και πάσα ετέρα 
αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται υπό του Υπουργικού Συμβουλίου 
διά κανονισμών δυνάμει του άρθρου 133. 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΥΤΩΝ 

Δημοτικοί 
αρχαί. 

11.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του 'Αρθρου 173 του Συντά
γματος, έκαστος δήμος διοικείται υπό συβουλίου το οποίον ασκεί 
πάσας τας εξουσίας διά των οποίων έκαστος δήμος είναι περιβεβλη
μένος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος και οιουδήποτε ετέρου 
Νόμου. 

(2) ' Εκαστον συμβούλιον συνίσταται εκ του δημάρχου και εκ 
συμβούλων των οποίων ο αριθμός δεν είναι μικρότερος των έξ και 
μεγαλύτερος των είκοσι έξ, ως κατωτέρω προνοείται: 

Εις δήμους έχοντας πληθυσμό ν μη 
υπερβαίνοντα τας 8,000 δημοτών 6 σύμβουλοι 

Εις δήμους έχοντας πληθυσμόν 
υπερβαίνοντα τας 8,000 αλλά μη 
υπερβαίνοντα τας 12,000 δημοτών 10 σύμβουλοι 

Εις δήμους έχοντας πληθυσμόν 
υπερβαίνοντα τας 12,000 αλλά μη 
υπερβαίνοντα τας 20,000 δημοτών 14 σύμβουλοι 

Εις δήμους έχοντας πληθυσμόν 
υπερβαίνοντα τας 20,000 αλλά μη 
υπερβαίνοντα τας 35,000 δημοτών 18 σύμβουλοι 

Εις δήμους έχοντας πληθυσμόν 
υπερβαίνοντα τας 35,000 αλλά μη 
υπερβαίνοντα τας 50,000 δημοτών 22 σύμβουλοι 

Εις δήμους έχοντας πληθυσμόν 
υπερβαίνοντα τας 50,000 δημοτών 26 σύμβουλοι 
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(3) Ο δήμαρχος και τα λοιπά μέλη του συμβουλίου δήμου 
εκλέγονται υπό των δημοτών εκλογέων αυτού. 

(4) Ο δήμαρχος εκάστου δήμου εκλέγεται —είτε εις γενικήν είτε 
εις αναπληρωματική ν εκλογή ν, αναλόγως της περιπτώσεως, εφαρμο

ζομένων κατ' αναλογίαν των διατάξεων του παρόντος Νόμου διά την 
εκλογήν μελών του συμβουλίου—κεχωρισμένως υπό πάντων των 
δημοτώνεκλογέων του δήμου κατά την αυτήν ημερομηνίαν κατά την 
οποίαν διενεργούνται εκλογαί διά την ανάδειξιν των λοιπών μελών 
των συμβουλίων και, μετά την τοιαύτη ν εκλογήν, ανακηρύττεται ως 
δήμαρχος ο υποψήφιος ο λαβών τας περισσοτέρας έγκυρους ψήφους, 
ότε τυγχάνουσιν εφαρμογής, τηρουμένων των αναλογιών, αι διατά

ξεις του άρθρου 35. 
(5) Έ ν μέλος του δημοτικού συμβουλίου θα είναι ο αντιδήμαρ

χος του τοιούτου συμβουλίου. 

12. Η θητεία συμβουλίου είναι πενταετής, άρχεται δε την πρώτην Θητεία 
η μέρα ν του Ιανουαρίου, ο οποίος έπεται της εκλογής αυτού: συμβουλίων. 

Νοείται ότι— 
(α) εάν οιαδήποτε γενική εκλογή νέου συμβουλίου ήθελε 

κηρυχθή άκυρος, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου ή του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 72τουΐ979 
Αντιπροσώπων Νόμου, ή δ Γ οιονδήποτε λόγον οιαδήποτε 73τουΐ980 
τοιαύτη εκλογή δεν διενεργήται συμφώνως προς τας >6τουΐ98ΐ. 
διατάξεις του παρόντος Νόμου, η θητεία του υφισταμένου 
τότε συμβουλίου παρατείνεται μέχρι μιας εβδομάδος μετά 
την διενέργειαν νομίμου εκλογής η οποία δέον όπως 
δ ιεξαχθή εντός τεσσαράκοντα πέντε ημερών το αργότερον 
από της τοιαύτης ακυρώσεως* 

(β) η θητεία οιουδήποτε συμβουλίου αναλαμβάνοντος καθή

κοντα μετά την πρώτην ημέραν του Ιανουαρίου του έτους 
κατά την διάρκειαν του οποίου δ ιεξήχθησαν γενικαί 
εκλογαί δυνάμει του άρθρου 17, άρχεται την πρώτην 
ημέραν του αμέσως μετά την εκλογήν επομένου μηνός, 
είναι δε ίση προς το υπόλοιπον της περιόδου της θητείας 
των λοιπών συμβουλίων 

(γ) οσάκις οιαδήποτε εκλογή διενεργήται δυνάμει των διατά

ξεων του άρθρου 18, η θητεία του ούτω εκλεγομένου 
συμβούλου λήγει την ημερομηνίαν κατά την οποίαν η 
θητεία του προηγουμένου συμβούλου θα εξέπνεε. 

13.—(1) Το δικαίωμα του εκλέγειν είς τίνα δήμον κέκτηται πας Δικαίωμα του 
πολίτης της Δημοκρατίας ο οποίος: εκ γειν' 

(α) Έχε ι συμπληρώσει το δέκατον όγδοον έτος της ηλικίας 
αυτού και είναι εγγεγραμμένος εις τον εκλΰγικόν κατά

λογο ν τον τηρούμενο ν συμφώνως και διά τους σκοπούς 
του παρόντος Νόμου· 

(β) είναι δημότης του τοιούτου δήμου. 
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Εκλογικοί 
κατάλογοι. 
40 του 1980 
70 του 1980 
17 του 1981. 

Προσόντα 
εκλογιμό

τητος. 

Μη εκλογι

μότητες και 
ασυμβίβαστα. 

(2) Στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν— 
(α) ο κατά την διάρκειαν της απαιτουμένης προς κτήσιν 

εκλογικών προσόντων περιόδου διαμονής. στερηθείς της 
ελευθερίας αυτού συνεπεία νομίμου φυλακίσεως, ή κη
ρυχθείς δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε σχετικού 
νόμου ως πρόσωπον μη έχον σώας τας φρένας, 

(β) ο δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε νόμου ή δι' απο
φάσεως δικαστηρίου στερούμενος του δικαιώματος του 
εκλέγειν. 

(3) Η άσκησις του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. 
14.—(1) Ο εκλογικός κατάλογος διά τας εκλογάς συμβουλίων 

δήμων θα είναι ο εκλογικός κατάλογος ο καταρτισθείς και εκάστοτε 
αναθεωρούμενος συμφώνως προς τας διατάξεις του περί Εγγραφής 
Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου, αφού συμπληρωθή υπό 
της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών συμφώνως προς την διαδικασίαν 
την προνοουμένην υπό του ως προείρηται Νόμου, ώστε να περι
λαμβάνη άπαντα τα πρόσωπα τα έχοντα δικαίωμα του εκλέγειν 
δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

(2) Πας όστις έχει το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει των δια
τάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 13 και δεν είναι ήδη εγγε
γραμμένος εις τον κατάλογον τον τηρούμενον δυνάμει του περί 
Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου υποχρεούται 
όπως εγγραφή εις τον εκλογικόν κατάλογον τον καταρτισθησόμενον 
διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ότε και αι διατάξεις του 
άρθρου 6 του εν λόγω Νόμου έχουσιν εφαρμογή ν τηρουμένων των 
αναλογιών. 

15. Δημότηςεκλογεύς ο οποίος συνεπλήρωσε το εικοστόν πέμ
πτον έτος της ηλικίας αυτού δύναται να εκλεγή δήμαρχος ή μέλος 
συμβουλίου. 

16.—(1) Δεν δύναται να εκλεγή δήμαρχος ή μέλος συμβουλίου 
πρόσωπον το οποίον: 

(α) είναι διανοητικώς ανίκανον, 
είναι μη αποκατασταθείς πτωχεύσας, 
έχει καταδικασθή εντός των τελευταίων πέντε ετών προ 
της ανακηρύξεως των υποψηφίων δι' εκλογήν δυνάμει του 
εδαφίου (2) του άρθρου 24 διά ποινικόν αδίκημα ατι
μωτικόν ή ενέχον ηθικήν αισχρότητα. 
Υπουργός, ή Μέλος της"Βουλήςτων^ντιπροσώπων ή 
πρόσωπον το οποίον είναι δικαστής δικαστηρίου της 
έμμισθος Δημοκρατίας, δημόσιος, εκπαιδευτικός ή δημο
τικός υπάλληλος, υπάλληλος οργανισμού δημοσίου δι
καίου, εν ενεργώ αστυνομική ή στρατιωτική υπηρεσία, 
πρόσωπον το οποίον κατέχει ιερατικόν αξίωμα ή έχει 
οιανδήποτε εργοληπτικήν συμβατικήν σύμβασιν μετά 
δήμου, 

δύναται να υποβάλη υποψηφιότητα διά την εκλογήν του ως δη
μάρχου ή μέλους συμβουλίου αλλά δεν δύναται να αναλάβη το 

(β) 
(γ) 

(2)(α) 
(β) 
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αξίωμα τούτο εκτός εάν προ της τοιαύτης αναλήψεως ούτος παραι
τηθή του αξιώματος ή της θέσεως του ή απαλλαγή των συμβατικών 
αυτού υποχρεώσεων ή οφειλών, αναλόγως της περιπτώσεως. 

(3) Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν κατά την διάρκειαν της 
θητείας δημάρχου, αντιδημάρχου ή συμβούλου ήθελεν υπάρξει οιον
δήποτε των εν τοις εδαφίοις (1) και (2) αναφερομένων κωλυμάτων 
εκλογιμότητος ή ασυμβιβάστων, ούτος παύει από του να διατελή 
δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος, αναλόγως της περιπτώσεως, 
η θέσις δε αυτού κενούται και πληρούται ως προνοείται εις τα άρθρα 
37 και 38 αντιστοίχως. 

ΕΚΛΟΓΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 
17. Γενικαί δημοτικοί εκλογαί όλων των δημάρχων και μελών 

των συμβουλίων των δήμων διενεργούνται ανά πενταετίαν, κατά 
ημερομηνίαν οριζομένην υπό του Υπουργού συμφώνως προς τας 
διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

18. Αναπληρωματική εκλογή διά την πλήρωσιν κενωθείσης θέ
σεως συμβούλου κατά την περίπτωσιν των άρθρων 28(3) και 38(3)(γ) 
διενεργείται κατά ημερομηνίαν οριζομένην υπό του Υπουργού συμ
φώνως προς τας διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 19. 

Γενικαί 
δημοτικοί 
εκλογαί. · 

Αναπληρω
ματικοί 
εκλογαί. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕ ΕΚΛΟΓΩΝ 
19.—(1) Η διενέργεια δημοτικών εκλογών διατάσσεται διά δια

τάγματος του Υπουργού δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα 
της Δημοκρατίας, διά του οποίου ορίζεται ως ημέρα εκλογής 
οιαδήποτε ημέρα εντός του μηνός Δεκεμβρίου. 

(2) Η διενέργεια αναπληρωματικής εκλογής, ως εν τω παρόντι 
Νόμω προνοείται, διατάσσεται διά διατάγματος του Υπουργού, δη
μοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, διά του 
οποίου ορίζεται ημέρα εκλογής, εντός τεσσαράκοντα πέντε ημερών 
από της κενώσεως της θέσεως συμβούλου και διά περίοδον ίσην 
προς το υπόλοιπον της θητείας του υφισταμένου συμβουλίου. 

20. Ανεξαρτήτως των διατάξεων των άρθρων 12 και 19, η 
διενέργεια των πρώτων γενικών δημοτικών εκλογών διατάσσεται διά 
διατάγματος του Υπουργού, δημοσιευομένου εις την επίσημον εφη
μερίδα της Δημοκρατίας, εντός έξ μηνών από της ενάρξεως της 
ισχύος του παρόντος Νόμου εις ημέραν οριζομένην εν τω τοιούτω 
διατάγματι: 

Νοείται ότι η θητεία του ούτω εκλεγησομένου συμβουλίου άρχεται 
την πρώτην ημέραν του αμέσως μετά την τοιαύτην εκλογήν επομένου 
μηνός, λήγει δε την τριακοστήν πρώτην ημέραν του Δεκεμβρίου του 
πέμπτου μετά το έτος της εκλογής έτους. 

21. Οσάκις ήθελεν εκδοθή διάταγμα διά την διενέργειαν γενικών 
δημοτικών εκλογών, ο Υπουργός διορίζει Γενικόν Έφορον Εκλογής 
δι* άπασαν την Δημοκρατίαν, ανά ένα Έφορον Εκλογής εις εκά
στην Επαρχίαν και Βοηθούς Εφόρους Εκλογής εις εκάστην τοιαύτην 
Επαρχίαν ως θα απήτουν αι συνθήκαι, και, εν περιπτώσει μη γενικών 

Προκήρυξις 
εκλογών. 

Πρώται 
γενικαί 
δημοτικοί 
εκλογαί. 

Διορισμός 
Εφόρων 
Εκλογής. 
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δημοτικών εκλογών ή αναπληρωματικής εκλογής, διορίζει τοιούτον 
αριθμόν Εφόρων Εκλογής και Βοηθών Εφόρων Εκλογής ως θα 
απήτουν αι συνθήκαι: 

Νοείται ότι οι Βοηθοί Έφοροι Εκλογής κέκτηνται πάσας τας 
Γ.ξουσίας και δύνανται να εκτελούν οιαδήποτε των καθηκόντων των 
Εφόρων Εκλογής. 

Εντάλματα 22.—(1) Ο Υπουργός, διά τους σκοπούς δημοτικών εκλογών ή 
εκλογής. αναπληρωματικής εκλογής, εκδίδει εντάλματα εκλογής απευθυνόμενα 

μέσω του Γενικού Εφόρου Εκλογής ή απ ' ευθείας, προς τους 
Εφόρους Εκλογής, αναλόγως της περιπτώσεως. 

Πρώτος (2) Ένταλμα εκλογής εκδίδεται συμφώνως προς τον τύπον του 
πίναξ. Πρώτου Πίνακος ή προς τύπον ουσιωδώς έχοντα το αυτό απο

τέλεσμα και θα ορίζη — 
(α) την ημερομηνίαν και τον τόπον της υποβολής υποψη

φιοτήτων 
(β) την ημερομηνίαν της ψηφοφορίας, εάν πλείονες υποψη

φιότητες ήθελον υποβληθή ή αι πληρωθησόμεναι θέσεις* 
(γ) την ημερομηνίαν της επστροφής του εντάλματος εις τον 

Υπουργόν. 
(3) Η ημερομηνία υποβολής υπc ^ηφιοτήτων θα είναι τοιαύτη 

ώστε να μεσολαβή χρονικόν διάστημα τουλάχιστον επτά ημερών από 
της ημερομηνίας της ψηφοφορίας >ς αύτη καθορίζεται εις το 
ένταλμα εκλογής. 

(4) Επί τη εκδώσει εντάλματος εκλογής διά τίνα δήμον, δημο

σιεύεται υπό του Εφόρου Εκλογής γνωστοποίησις εις την επίσημον 
εφημερίδα της Δημοκρατίας, της ημερομηνίας και του τύπου υπο

βολής υποψηφιοτήτων και της ημερομηνίας της ψηφοφορίας, και ο 
Έφορος Εκλογής μεριμνά όπως αντίγραφον ταύτης τοιχοκολληθή 
εις τοιαύτα περίοπτα μέρη εντός του δήμου, όπου θα γίνη η εκλογή, 
ως θα έκρινεν εύλογον, τουλάχιστον πέντε ημέρας προ της ορι

σθείσης διά την υποβολήν υποψηφιοτήτων ημερομηνίας. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΗΡΥΞΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Υποβολή υπο 23.—(1) Ως υποψήφιος προτείνεται ο έχων τα προσόντα εκλο

νηφιοτήτων. γιμότητος συμφώνως προς το άρθρον 15. 
(2) Έκαστος υποψήφιος προτείνεται εγγράφως διά χωριστής 

προτάσεως, η οποία περιέχει το όνομα και επώνυμον του υποψηφίου, 
την διεύθυνσιν και το επάγγελμα αυτού, και τον αριθμόν του 
εκλογικού του βιβλιαρίου, υπό δύο δημοτών εκλογέων των οποίων τα 
ονόματα είναι καταχωρισμένα εις τον εκλογικόν κατάλογον του 
οικείου δήμου οι οποίοι υπογράφουν την αίτησιν ο είς ως προτείνων 
και ο έτερος ως υποστηρίζω ν. Ο υποψήφιος δέον να αποδεχθή την 
υποψηφιότητα αυτού εγγράφως επί της προτάσεως. 

(3) Έκαστος υποψήφιος, κατά την υποβολήν της υποψηφιότητος 
αυτού, παραδίδει ή φροντίζει όπως παραδοθή εις τον Έφορον 
Εκλογής η πρότασις της υποψηφιότητος αυτού ομού μετ' εγγράφου 
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δηλώσεως αυτού, υποστηριζόμενης υπό επισήμου διαβεβαιώσεως ή 
όρκου ο οποίος δύναται να επαχθή υπό του Εφόρου Εκλογής 
(αμφότεροι των οποίων αποτελούν και καλούνται " τα έγ* ραφα 
υποβολής υποψηφιότητος'), εν τη οποία δηλούνται τα προσόντα 
εκλογιμότητος αυτού διά τον περί ου πρόκειται δήμον. Εάν τα 
έγγραφα υποβολής υποψηφιότητος δεν παραδοθώσιν, υπό ή εκ 
μέρους του υποψηφίου κατά τον ορισθέντα προς τούτο χρόνον και 
τόπον, ούτος δεν δύναται να ανακηρυχθή υποψήφιος. 

(4) Ο Έφορος Εκλογής καθ' οιανδήποτε εργάσιμον ώραν μεταξύ 
της εκδόσεως του εντάλματος και της μεσημβρίας της ημέρας της 
ορισθείσης προς υποβολήν υποψηφιοτήτων, χορηγεί τύπους των 
εγγράφων υποβολής υποψηφιοτήτων εις πάντα αιτούντα. 

(5) Επί τη υποβολή εκάστης προτάσεως υποψηφιότητος κατατί
θεται εν περιπτώσει συνδυασμού υποψηφίων υπό ή εκ μέρους του 
συνδυασμού ποσόν αντιπροσωπεύον πεντήκοντα λίρας δι* έκαστον 
υποψήφιον του συνδυασμού και, εν περιπτώσει ανεξαρτήτου υποψη
φίου, υπό ή εκ μέρους του ανεξαρτήτου υποψηφίου ποσόν πεντή
κοντα λιρών, ή επισυνάπτεται εις την πρότασιν απόδειξις εκδοθείσα 
υπό ή εκ μέρους του Γενικού Λογιστού περί καταθέσεως υπό ή εκ 
μέρους του συνδυασμού ή υπό ή εκ μέρους του υποψηφίου, ως θα 
ήτο η περίπτωσις, του οικείου ποσού και τα έγγραφα υποβολής 
υποψηφιότητος δεν δύνανται να γίνουν δεκτά άνευ της τοιαύτης 
καταθέσεως ή προσαγωγής της τοιαύτης αποδείξεως. 

Το ποσόν τούτο επιστρέφεται εις τον συνδυασμόν υποψηφίων ή εις 
έκαστον ανεξάρτητον υποψήφιον εάν αποσύρουν την υποψηφιότητα 
των ή εάν δεν χωρήση η ψηφοφορία, ή εν περιπτώσει θανάτου 
υποψηφίου τινός εις τους νομίμους αυτού αντιπροσώπους. Εν περι
πτώσει ψηφοφορίας το ποσόν επιστρέφεται εάν ούτος λάβη τουλά
χιστον το έν τρίτον του εκλογικού μέτρου. Εις πάσαν ετέραν 
περίπτωσιν το ποσόν της καταθέσεως δημεύεται και κατατίθεται εις 
το Πάγιον Ταμείον της Δημοκρατίας: 

Νοείται ότι εάν εις περίπτωσιν ψηφοφορίας υποψήφιος ήθελεν 
εκλεγή καίτοι ούτος δεν έχει λάβει το έν τρίτον του εκλογικού 
μέτρου, το ποσόν τούτο επιστρέφεται εις αυτόν. 

24.—(1) Ο Έφορος Εκλογής ή ο Βοηθός Έφορος Εκλογής κατά 
την ημέραν της υποβολής υποψηφιοτήτων παρίσταται κατά την 
ορισθείσαν ώραν και εις τον ορισθέντα τόπον και δέχεται τα 
έγγραφα υποβολής υποψηφιότητος εκάστου υποψηφίου, τα οποία 
παραδίδει εις αυτόν είτε ο υποψήφιος είτε ο προτείνων ή ο 
υποστηρίζων αυτόν. 

(2) Άμα τη λήψει των εγγράφων υποβολής υποψηφιότητος όλων 
των υποψηφίων ο Έφορος Εκλογής δημοσιεύει αμέσως γνωστο
ποίησιν, τοιχοκολλουμένην εις περίοπτον μέρος του τόπου υποβολής 
υποψηφιοτήτων, των ονομάτων όλων των υποψηφίων και των ονο
μάτων των προτεινόντων και υποστηριζόντων αυτούς. 

(3) Έκαστος προταθείς υποψήφιος δι' εκάστου εγγράφου υποβο
λής υποψηφιότητος και ο προτείνων και ο υποστηρίζων αυτόν, ομού 

Διαδικασία 
κατά την 
ημέραν 
υποβολής 
υποψηφιο

τήτων. 
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μετ' άλλου προς τούτο εγγράφως υπό του υποψηφίου διοριζομένου 
προσώπου, δικαιούνται όπως παρίστανται κατά την διαδικασίαν 
υποβολής υποψηφιοτήτων και εξετάζουν τα υποβαλλόμενα έγγραφα 
υποβολής υποψηφιότητος. Ουδείς άλλος πλην του Εφόρου Εκλογής 
ή Βοηθού Εφόρου Εκλογής δύναται να παρίσταται κατά την εν λόγω 
διαδικασίαν. 

στάσεις 25.—(1) Ένστασις δύναται να χωρήση καθ' οιουδήποτε εγγράφου 
BVVTTOB!*· υποβολής υποψηφιότητος υφ' οιουδήποτε δημότουεκλογέως του 
1ς υπόψη οποίου το όνομα είναι καταχωρισμένον εις τον εκλογικόν κατάλογον 
ότητος

· επί τω ότι — 
(α) η περιγραφή του υποψηφίου είναι ανεπαρκής διά να 

απόδειξη την ταυτότητα του υποψηφίου· 
(β) τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητος δεν συμμορφούνται 

ή δεν παρεδόθησαν συμφώνως προς τας διατάξεις του 
παρόντος Νόμου* 

(γ) είναι προφανές εκ του περιεχομένου των εγγράφων τούτων 
ότι ο προτεινόμενος υποψήφιος δεν δικαιούται να εκλεγή· 

(δ) ότι η χρηματική κατάθεσις ως προνοείται εις το εδάφιον 
(5) του άρθρου 23 δεν εγένετο. 

(2) Εκάστη τοιαύτη ένστασις δέον να είναι έγγραφος και να 
εξειδικεύη τους λόγους επί των οποίων στηρίζεται. Η ένστασις 
παραδίδεται εις τον Έφορον Εκλογής ουχί αργότερον των είκοσι 
τεσσάρων ωρών μετά την εκπνοήν του ορισθέντος χρόνου δι' 
υποβολήν υποψηφιοτήτων. 

(3) Ο Έφορος Εκλογής χωρεί αμέσως εις την εξέτασιν εκάστης 
ενστάσεως και πληροφορεί τον ενιστάμενον περί της αποφάσεως 
αυτού. 

(4) Ο Έφορος Εκλογής δύναται να κηρύξη ως άκυρα οιαδήποτε 
έγγραφα υποβολής υποψηφιότητος δι' ους λόγους εκτίθενται εις το 
εδάφιον (1) και πληροφορεί περί τούτου τον υποψήψιον. 

(5) οιαδήποτε απόφασις του Εφόρου Εκλογής δυνάμει του πα

ρόντος άρθρου δύναται να προσβληθή δι' Εκλογικής Αιτήσεως. 
υνδυασμοί. 26.—(1) Οι υποψήφιοι διά την θέσιν συμβούλου εκτίθενται εις 

την εκλογήν είτε εν συνδυασμό) είτε μεμονωμένως. 
(2) Οι συνδυασμοί δύνανται να είναι είτε συνδυασμοί ενός μόνον 

κόμματος, είτε συνδυασμοί συνασπισμού πλειόνων συνεργαζομένων 
κομμάτων, είτε συνδυασμοί ανεξαρτήτων. 

(3) Ουδείς δύναται να μετέχη εις πλείονας του ενός συνδυασμούς. 
(4) Ο συνδυασμός καταρτίζεται διά δηλώσεως υποβαλλομένης εις 

τον Έφορον Εκλογής την ημέραν της υποβολής υποψηφιοτήτων 
προκειμένου μεν περί συνδυασμού ενός μόνον κόμματος υπό του 
αρχηγού του κόμματος ή της διοικούσης αρχής αυτού ή του υπ* 
αυτών διορισθέντος αντιπροσώπου, προκειμένου δε περί συνδυασμού 
συνασπισμού κομμάτων υπό των αρχηγών τούτων ή των διοικουσών 
ταύτα αρχών ή υπό του υπ* αυτών διορισθέντος αντιπροσώπου, και 
προκειμένου περί συνδυασμού ανεξαρτήτων υπό των αποτελούντων 
τον συνδυασμόν ανεξαρτήτων υποψηφίων. Η δήλωσις, εάν μεν 
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πρόκειται περί συνδυασμού ενός μόνον κόμματος, δέον να περιέχη 
το όνομα του κόμματος και τα ονόματα των αποτελούντων τον 
συνδυασμόν υποψηφίων κατά την σειράν προτιμήσεως του κόμματος, 
εάν δε πρόκειται περί συνδυασμού συνασπισμού κομμάτων δέον να 
περιέχη την προσωνυμίαν του συνασπισμού, τα ονόματα των απο

τελούντων τον συνασπισμόν κομμάτων, και τα ονόματα των ούτω 
συνεργαζομένων υποψηφίων, κατά την σειράν προτιμήσεως του 
συνασπισμού κομμάτων. 

(5) ' Εκαστον κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων, εν τη δηλώσει τη 
αναφερομένη εις το εδάφιον (4), δύναται να αναφέρη και το έμβλημα 
του κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων. 

(6) Δήλωσιν εμβλήματος δικαιούνται να επιδώσωσι και οι συν

δυασμοί ανεξαρτήτων, υπογραφομένην υπό πάντων των μελών του 
συνδυασμού, ως και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, υπογραφομένην υφ' 
εκάστου τούτων. 

(7) Το αναφερόμενον εν τοις εδαφίοις (5) και (6) έμβλημα δέον να 
μη αναφέρηται ή να είναι παρόμοιον ή παρεμφερές προς οιονδήποτε 
σύμβολον οιασδήποτε θρησκευτικής λατρείας ή προς την σημαίαν ή 
έτερον έμβλημα της Δημοκρατίας ή οιασδήποτε ξένης χώρας ή προς 
την προσωπογραφίαν οιουδήποτε εκλιπόντος ανωτέρου αξιωματού

χου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή του απελευθερωτικού αγώνος 
1955—59 του Ελληνικού Κυπριακού λαού. 

(8) Ο Έφορος Εκλογής αρνείται να δεχθή οιονδήποτε προτεινό

μενον έμβλημα κατά παράβασιν του εδαφίου (7). Του ούτω άπαξ 
γενομένου αποδεκτού εμβλήματος δικαιούται να ποιήται εφεξής 
αποκλειστικήν χρήσιν ο επιδούς την συμφώνως προς τας διατάξεις 
των εδαφίων (5) και (6) δήλωσιν συνδυασμός ή μεμονωμένος υπο

ψήφιος. 
(9) Εις έκαστον συνδυασμόν περιλαμβάνονται υποψήφιοι μέχρι 

του αριθμού των δημοτικών θέσεων δήμου τινός. 
(10) Ο Έφορος Εκλογής ανακηρύσσει κατά την ημέραν υπο

βολής υποψηφιοτήτων τους δηλωθέντος συνδυασμούς και μεμονω

μένους υποψηφίους διά γνωστοποιήσεως τοιχοκολλουμένης εις πε

ρίοπτον μέρος του τόπου υποβολής υποψηφιοτήτων. 
27.—(1) Πας υποψήφιος δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον προ Αποχώρησι 

της ψηφοφορίας, ή, εν περιπτώσει μη διεξαγωγής ψηφοφορίας, προ «ποψηφιου. 
της ανακηρύξεως αυτού ως εκλεγέντος, να αποσύρη την υποψηφιό

τητα αυτού δι" εγγράφου γνωστοποιήσεως προς τούτο διδομένης 
προς τον Έφορον Εκλογής. 

(2) Ο Έφορος Εκλογής, άμα τη λήψει της γνωστοποιήσεως 
δυνάμει του εδαφίου (1), φροντίζει ώστε να δοθή γνωστοποίησις της 
τοιαύτης αποχωρήσεως διά τοιχοκολλήσεως αυτής εις περίοπτον 
μέρος του τόπου υποβολής υποψηφιοτήτων. 

(3) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω θα καθιστά άκυρον το 
ψηφοδέλτιον το οποίον θα περιλαμβάνη το όνομα αποσυρθέντος 
υποψηφίου, του ψηφοδελτίου παραμένοντος εγκύρου διά τους λοι

πούς εν αυτώ υποψηφίους. 
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Θάνατος 
υποψηφίου. 

28.—(1) Εάν υποψήφιος δεόντως ανακηρυχθείς αποθάνη προ της 
λήξεως της ψηφοφορίας ο Έφορος Εκλογής, επί τη βεβαιώσει του 
θανάτου, υποβάλλει έκθεσιν περί τούτου εις τον Υπουργόν. 

(2) Εν πάση περιπτώσει η εκλογή συνεχίζεται εκτός εάν ο 
αριθμός των παραμενόντων υποψηφίων είναι ίσος ή κατώτερος του 
αριθμού των πληρωθησομένων θέσεων οπότε ο Έφορος Εκλογής 
κηρύσσει τούτους ή τούτον, ως θα ήτο η περίπτωσις, ως εκλεγέντος 
ή εκλεγέντα και δημοσιεύει τα ονόματα των εις την επίσημον 
εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

(3) Ο Υπουργός δύναται να ορίση ετέραν κατάλληλον ημέραν διά 
την πλήρωσιν της κενής θέσεως της μη πληρωθείσης, συνεπεία του 
θανάτου του υποψηφίου, και η διαδικασία διά την τοιαύτην αναπλη
ρωματικήν εκλογήν άρχεται εκ νέου: 

Νοείται ότι εάν και μετά την διεξαγωγήν της δυνάμει του 
παρόντος εδαφίου εκλογής παραμένει εισέτι κενή θέσις συμβούλου, 
τότε ακολουθείται η εν τω εδαφίω (3) του άρθρου 29 προνοουμένη 
διαδικασία. 

Ουδείς 
υποψήφιος. 

Εκλογή 
άνευ 
ψηφοφορίας. 

29.—(1) Εάν κατά την ημέραν υποβολής υποψηφιοτήτων κατά 
την περίοδον του ορισθέντος προς τούτο χρόνου, ή μετά την 
ανακήρυξιν υποψηφίου και προ της ημέρας της ψηφοφορίας, ουδείς 
υφίσταται ή παραμένη ως υποψήφιος έν τινι δήμω ο Έφορος 
Εκλογής υποβάλλει αμέσως έκθεσιν προς τον Υπουργόν. 

(2) Εν τοιαύτη περιπτώσει ο Υπουργός ορίζει ετέραν κατάλληλον 
ημέραν, το ταχύτερον δυνατόν, διά την εκλογήν και η εκλογική προς 
τούτο διαδικασία άρχεται εκ νέου. 

(3) Εάν και μετά την διεξαγωγήν της δυνάμει του εδαφίου (2) 
εκλογής παραμένη εισέτι κενή θέσις συμβούλου, ο Έφορος Εκλογής 
ειδοποιεί περί τούτου τον Υπουργόν, ο οποίος δύναται, διά 
διατάγματος δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, να διορίση πρόσωπον κεκτημένον τα υπό του άρθρου 
15 απαιτούμενα προσόντα εκλογιμότητος, προς πλήρωσιν της κενής 
θέσεως. 

30. Εάν— 
(α) κατά την ημέραν υποβολής υποψηφιοτήτων μετά τον προς 

τούτο ορισθέντα χρόνον και μετά την εξέτασιν και 
απόφασιν επί των υποβληθεισών ενστάσεων συμφώνως 
προς το άρθρον 25* ή 

(β) συνεπεία της αποχωρήσεως υποψηφίου συμφώνως προς το 
άρθρον 27 καθ' οιονδήποτε χρόνον μεταξύ της υποβολής 
των υποψηφιοτήτων και της ημέρας της ψηφοφορίας, 

μόνον τόσος αριθμός υποψηφίων παραμένη διά τον δήμον ο 
οποίος— 

(ί) είναι ίσος προς τον αριθμόν των πληρωθησομένων 
θέσεων του δήμου, ο Έφορος Εκλογής ανακηρύσσει 
αμέσως τους υποβληθέντος υποψηφίους ως εκλε
γέντος και φροντίζει όπως δημοσιευθούν τα ονόματα 
αυτών εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας· 
ή 
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(ϋ) είναι ολιγώτερος των εκλεγησομένων, ο Έφορος 

Εκλογής ανακηρύσσει αμέσως τους παραμένοντας 
υποψηφίους ως εκλεγέντος και φροντίζει όπως 
δημοσιευθούν τα ονόματα αυτών εις την επίσημον 
εφημερίδα της Δημοκρατίας και ειδοποιεί περί 
τούτου τον Υπουργόν, όστις ορίζει ετέραν κατάλ
ληλον ημέραν δια την πλήρωσιν οιασδήποτε κενής ή 
κενών θέσεων δι' αναπληρωματικής εκλογής και η 
προς τούτο εκλογική διαδικασία άρχεται εκ νέου : 

Νοείται ότι εάν και μετά την διεξαγωγήν της 
δυνάμει της υποπαραγράφου (ιι) εκλογής, παραμένη 
εισέτι κενή θέσις συμβούλου, τότε ακολουθείται η εν 
τω εδαφίω (3) του άρθρου 29 προνοουμένη δια
δικασία. 

31.—(1) Αι διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων Νόμου, πλην των διατάξεων αίτινες αφορούν εις τους 
σταυρούς προτιμήσεως, και αι διατάξεις των επί τη βάσει του 
ρηθέντος νόμου εκδιδομένων Κανονισμών, αι οποίαι αφορούν γε
νικώς την ψηφοφορίαν κατά την διάρκειαν εκλογής Μελών της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, και ειδικώς τας διευθετήσεις προ της 
ψηφοφορίας, την διαδικασίαν προ της ψηφοφορίας, την διαδικασίαν 
κατά την ψηφοφορίαν, την περάτωσιν της ψηφοφορίας, καθώς και 
οιαδήποτε άλλα θέματα διά τα οποία δεν γίνεται ρητή πρόνοια εις 
τον παρόντα Νόμον, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογίων, και 
εις τας εκλογάς συμβούλων. 

(2) Η καταμέτρησις και διαλογή των ψήφων διά τας ως είρηται 
εκλογάς λαμβάνει χώραν εις τα κατά τόπους εκλογικά κέντρα. 

32. Από της περατώσεως της διαλογής των ψήφων άρχεται υπό 
του Εφόρου Εκλογής εκάστου δήμου η συγκέντρωσις και κατάταξις 
κατά τον καθοριζόμενον τρόπον των αποτελεσμάτων της εκλογής 
των συμβούλων. 

33.—(1) Ο Έφορος Εκλογής ευθύς άμα τη συγκεντρώσει και 
κατατάξει των αποτελεσμάτων της εκλογής των συμβούλων, προ
βαίνει εις την πρώτην κατανομήν των θέσεων συμβούλων και την 
ανακήρυξιν των επιτυχόντων συμφώνως προς τας διατάξεις του 
παρόντος άρθρου. 

(2) Προς τον σκοπόν τούτον, το σύνολον των εγκύρων ψήφων διά 
την εκλογήν των συμβούλων δήμου διαιρείται διά του αριθμού των 
θέσεων συμβούλων. Το εκ της διαιρέσεως αυτής πηλίκον, παραλει
πομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικόν μέτρον διά του 
οποίου διαιρείται η εκλογική δύναμις εκάστου συνδυασμού, ήτοι το 
σύνολον των υπέρ αυτού εγκύρων ψήφων εν τω δήμω, και λαμβάνει 
έκαστος συνδυασμός τόσας θέσεις συμβούλων όσας φοράς το εκλο
γικόν μέτρον περιέχεται εις την εκλογικήν του δύναμιν. 

(3) Ανεξάρτητος υποψήφιος λαβών ψήφους ίσας ή ανωτέρας του 
εκλογικού μέτρου καταλαμβάνει μίαν θέσιν συμβούλου. 

(4) Αι κατά τας ανωτέρω διατάξεις παραχωρούμενοι θέσεις 
συμβούλων εις έκαστον συνδυασμόν καταλαμβάνονται υπό των υπο

Ψηφοφορίο, 
κλπ. 
72 του 1979 
73 του 1980 
16 του 1981. 

Συγκέντρωσίί 
και κατάταξκ 
αποτελέσματα 
εκλογής. 

Πρώτη κατα

νομή θέσεων 
συμβούλων 
και ανακήρυ

ξις επιτυχόν

των. 
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ψηφίων κατά την σειράν καθ' ην έκαστος τούτων αναγράφεται επί 
του ψηφοδελτίου του οικείου συνδυασμού ως η σειρά αύτη εδηλώθη 
υπό του αυτοτελούς κόμματος, ή του συνδυασμού κομμάτων, ή του 
συνδυασμού ανεξαρτήτων προς τον Έφορον Εκλογής συμφώνως 
προς το άρθρον 26. 

(5) Συνδυασμός περιλαμβάνων υποψηφίους ολιγωτέρους των εις 
αυτόν παραχωρουμένων δυνάμει του παρόντος άρθρου θέσεων 
συμβούλων καταλαμβάνει τόσας μόνον θέσεις όσοι οι υποψήφιοι 
αυτού. 

(6) Ο Έφορος Εκλογής συντάσσει δι' εκάστη ν εκλογή ν δήμου 
πίνακα των αποτελεσμάτων περιλαμβάνοντα— 

(α) τον αριθμόν των δημοτών—εκλογέων ολοκλήρου του 
δήμου* 

(β) τον ολικόν αριθμόν των ψηφισάντων δημοτών—εκλογέων 
(γ) τον αριθμόν των εγκύρων ψηφοδελτίων 
(δ) τον αριθμόν των ακύρων ψηφοδελτίων 
(ε) την εκλογικήν δύναμιν εκάστου συνδυασμού και εκάστου 

ανεξαρτήτου υποψηφίου, τουτέστιν το σύνολον των υπέρ 
εκάστου δοθεισών εγκύρων ψήφων κατά την εκλογή ν εις 
ολόκληρον τον δήμον 

(στ) τον αριθμόν των κατά την πρώτην κατανομήν προσκυρω

θεισών θέσεων συμβούλων εις έκαστον συνδυασμόν και 
ανεξάρτητον υποψήφιον, μνημονευομένου και του αριθμού 
των εις έκαστον συνδυασμόν περιλαμβανομένων υποψη

φίων 
(ζ) τον αριθμόν των εκ της πρώτης κατανομής απομεινασών 

αδιαθέτων εν τω δήμω θέσεων και 
(η) τον αριθμόν των εκ της πρώτης κατανομής αχρησιμο

ποίητων υπολοίπων εκάστου των συμμετεχόντων εις την 
εκλογήν αυτοτελούς κόμματος, ή συνασπισμού κομμάτων, 
ή συνδυασμού ανεξαρτήτων υποψηφίων. 

Κατά τον καταρτισμόν των άνω πινάκων δύναται να παρίσταται 
ανά είς αντιπρόσωπος εξ εκάστου συνδυασμού ή οι ανεξάρτητοι 
υποψήφιοι. 

Δευτέρα 34.—(1) Εάν, μετά την κατά τας διατάξεις του άρθρου 33 ενεργη

βέσεων"* θείσαν κατανομήν θέσεων εν εκάστω δήμω παραμένωσιν αδιάθετοι 
θέσεις συμβούλων εις τας οποίας περιλαμβάνονται και αι μη διατε

θείσαι θέσεις κατά την περίπτωσιν του εδαφίου (5) του άρθρου 33, 
ενεργείται. υπό του Εφόρου Εκλογής κατανομή των αδιαθέτων 
θέσεων ως κατωτέρω προνοείται. 

(2) Η κατανομή των κατά το εδάφιον (1) αδιαθέτων θέσεων 
συμβούλων γίνεται μεταξύ των αυτοτελών κομμάτων ή συνασπισμών 
κομμάτων ή συνδυασμών ανεξαρτήτων— 

(α) τα οποία ή οι οποίοι εδικαιώθησαν τουλάχιστον μιας 
θέσεως εκ της πρώτης κατανομής και νοουμένου ότι 
συνεκέντρωσαν τα μεν αυτοτελή κόμματα ή οι συνδυασμοί 
ανεξαρτήτων ποσοστόν οκτώ τοις εκατόν (8%), οι δε 
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συνασπισμοί κομμάτων είκοσι τοις εκατόν (20%) προκε 
μένου περί συνασπισμού δύο κομμάτων, και είκοσι πέ/τε 
τοις εκατόν (25%) προκειμένου περί συνασπισμού ηλειό-
νων των δύο κομμάτων του συνόλου των εγκύρων ψήφων. 

Εάν εν μόνον κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων ή συν
δυασμός ανεξαρτήτων εδικαιώθη τουλάχιστον μιας θέσεως 
εκ της πρώτης κατανομής και συνεκέντρωσε τα άνω 
αναφερόμενα αντίστοιχα ποσοστά, μετέχει της δευτέρας 
κατανομής και το αμέσως επόμενον κατά σειράν εκλο
γικής δυνάμεως αυτοτελές κόμμα ή συνδυασμός ανεξαρ
τήτων εφ' όσον το ποσοστόν του αυτοτελούς κόμματος ή 
συνδυασμού ανεξαρτήτων είναι ανώτερον του ποσοστού 
εκάστου των εν τω συνασπισμώ συνεργαζομένων κομ
μάτων, άλλως δε μετέχει ο συνασπισμός με το μεγαλύ
τερον ποσοστόν εκλογικής δυνάμεως εκάστου των εν τω 
συνασπισμώ συνεργαζομένων κομμάτων. Το ποσοστόν 
τούτο ανευρίσκεται διά της διαιρέσεως του συνολικού 
ποσοστού του συνασπισμού διά του αριθμού των συνεργα
ζομένων κομμάτων. 

Εάν ουδέν κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων ή συν
δυασμός ανεξαρτήτων συνεκέντρωσε τα άνω αναφερόμενα 
αντίστοιχα ποσοστά, μετέχουν της δευτέρας κατανομής 
δύο εν όλω κόμματα ή έν κόμμα και είς συνδυασμός 
ανεξαρτήτων ή δύο συνδυασμοί ανεξαρτήτων ή το κόμμα 
ή συνδυασμός ανεξαρτήτων και ο συνασπισμός κομμάτων 
ή δύο συνασπισμοί κομμάτων, αναλόγως της περιπτώσεως, 
των οποίων η εκλογική δύναμις υπολείπεται κατά το 
μικρότερον ποσοστόν του αντιστοίχου κατωτάτου ορίου 
συμμετοχής εις την δευτέραν κατανομήν ή 
τα οποία ή οι οποίοι συνεκέντρωσαν τα μεν αυτοτελή 
κόμματα ή συνδυασμός ανεξαρτήτων ποσοστόν δέκα τοις 
εκατόν (10%) οι δε συνασπισμοί συνεργαζομένων κομ
μάτων ποσοστόν είκοσι τοις εκατόν (20%), προκειμένου 
περί συνασπισμού δύο κομμάτων, ή είκοσι πέντε τοις 
εκατόν (25%) προκειμένου περί συνασπισμού πλειόνων 
των δύο κομμάτων, του συνόλου των εγκύρων ψήφων. 

Εάν έν μόνον κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων ή 
συνδυασμός ανεξαρτήτων συνεκέντρωσε τα άνω αναφερό
μενα αντίστοιχα ποσοστά, μετέχει της δευτέρας κατανο
μής και το αμέσως επόμενον κατά σειράν εκλογικής 
δυνάμεως αυτοτελές κόμμα ή συνδυασμός ανεξαρτήτων, 
εφ' όσον το ποσοστόν του αυτοτελούς κόμματος ή συν
δυασμού ανεξαρτήτων είναι ανώτερον του ποσοστού 
εκάστου των εν τω συνασπισμώ συνεργαζομένων κομ: 
μάτων, άλλως δε μετέχει ο συνασπισμός με το μεγαλύ
τερον ποσοστόν εκλογικής δυνάμεως εκάστου των εν τω 
συνασπισμώ συνεργαζομένων κομμάτων. Το πσοστόν 
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τούτο ανευρίσκεται διά της διαιρέσεως του συνολικού 
ποσοστού του συνασπισμού διά του αριθμού των συνεργα

ζομένων κομμάτων. 
Εάν ουδέν κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων ή συν

δυασμός ανεξαρτήτων συνεκέντρωσε τα άνω αναφερόμενα 
αντίστοιχα ποσοστά μετέχουν της δευτέρας κατανομής 
δύο εν όλω κόμματα ή έν κόμμα και είς συνδυασμός 
ανεξαρτήτων ή δύο συνδυασμοί ανεξαρτήτων ή το κόμμα 
ή ο συνδυασμός ανεξαρτήτων και ο συνασπισμός κομμά

των ή δύο συνασπισμοί κομμάτων, αναλόγως της περι

πτώσεως, των οποίων η εκλογική δύναμις υπολείπεται 
κατά το μικρότερον ποσοστόν του αντιστοίχου κατωτάτου 
ορίου συμμετοχής εις την δευτέραν κατανομήν. 

(3) Διά τους σκοπούς της δευτέρας κατανομής αθροίζεται το 
σύνολον των εκ της πρώτης κατανομής αχρησιμοποίητων υπολοίπων 
των συμμετεχόντων εις την δευτέραν κατανομήν κομμάτων, συνα

σπισμών κομμάτων και συνδυασμών ανεξαρτήτων και το άθροισμα 
τούτο διαιρείται διά του αριθμού των αδιαθέτων θέσεων συμβούλων. 
Το πηλίκον της διαιρέσεως ταύτης, μη περιλαμβανομένου του 
κλάσματος, αποτελεί το εκλογικόν μέτρον της δευτέρας κατανομής. 

Περαιτέρω διά του εκλογικού τούτου μέτρου διαιρείται κεχω

ρισμένως το σύνολον των αχρησιμοποίητων εκ της πρώτης κατα

νομής υπολοίπων ενός εκάστου των κομμάτων, συνασπισμού κομ

μάτων και συνδυασμού ανεξαρτήτων των μετεχόντων εις την δευ

τέραν κατανομήν, το δε πηλίκον της διαιρέσεως ταύτης, 
παραλειπομένου του κλάσματος, δεικνύει τον αριθμόν των θέσεων 
τας οποίας έκαστον κόμμα, συνασπισμός κομμάτων ή συνδυασμός 
ανεξαρτήτων, λαμβάνει εν τη δευτέρα κατανομή. 

(4) Αι κατά το προηγούμενον εδάφιον προσκυρούμεναι εις 
έκαστον αυτοτελές κόμμα ή συνασπισμόν κομμάτων ή συνδυασμόν 
ανεξαρτήτων θέσεις καταλαμβάνονται υπό των υποψηφίων αυτών 
κατά την σειράν κατά την οποίαν έκαστος υποψήφιος προηγείται εις 
το ψήφοδέλτιον του δικαιωθέντος αυτοτελούς κόμματος ή συνα

σπισμού κομμάτων ή συνδυασμού ανεξαρτήτων. 
(5) Αι τυχόν και μετά την δευτέραν κατανομήν απομένουσαι 

αδιάθετοι θέσεις προσκυρούνται, ανά μία, κατά σειράν εις το κόμμα 
ή συνασπισμόν κομμάτων ή συνδυασμόν ανεξαρτήτων όστις παρου

σιάζει τα υψηλότερα εκ της δευτέρας κατανομής προκύπτοντα 
αχρησιμοποίητα υπόλοιπα. 

(6) Αι κατά το παρόν άρθρον προσκυρούμεναι εις έκαστον 
κόμμα, συνασπισμόν κομμάτων ή συνδυασμόν ανεξαρτήτων θέσεις 
καταλαμβάνονται υπό των υποψηφίων αυτών συμφώνως προς το 
εδάφιον (4) του παρόντος άρθρου. 

\νακήρυξις 35.—(1) Ο Έφορος Εκλογής, άμα τη συμπληρώσει της κατα

ιυμβούλων. νομής των θέσεων και του καθορισμού των εκλεγέντων υποψηφίων 
ως εις τα άρθρα 33 και 34 προνοείται, ανακηρύσσει τους εκλεγέντος 
συμβούλους και δημοσιεύει τα ονόματα αυτών εις την επίσημον 
εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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(2) Ο Έφορος Εκλογής περαιτέρω πιστοποιεί εφ' εκάστου 
εντάλματος εκλογής το αποτέλεσμ '. εκάστης εκλογής και τους 
εκλεγέντος συμβούλους και αποστέλλει τούτο εις τον Υπουργόν. 

36.—(1) Ο δήμαρχος συγκαλεί το ταχύτερον δυνατόν μετά την 
εκλογήν νέου συμβουλίου, συνεδρίασιν των συμβούλων αυτού, της 
οποίας προεδρεύει. 

(2) Κατά την τοιαύτην συνεδρίασιν οι σύμβουλοι εκλέγουν 
μεταξύ των τον αντιδήμαρχον. Η τοιαύτη εκλογή γίνεται διά 
μυστικής ψηφοφορίας: 

Νοείται ότι εάν οιοιδήποτε υποψήφιοι λάβωσιν ίσον αριθμόν 
ψήφων, η εκλογή των τοιούτων υποψηφίων αποφασίζεται διά κλήρου 
κατά την τοιαύτην συνεδρίασιν υπό την εποπτείαν του δημάρχου. 

(3) Ο δήμαρχος καταχωρεί τα πρακτικά της τοιαύτης συνεδρι
άσεως εις το βιβλίον πρακτικών του συμβουλίου και υπογράφει την 
τοιαύτην καταχώρησιν. 

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 37, ο 
αντιδήμαρχος κατέχει την θέσιν αυτού κατά την διάρκειαν της 
θητείας του συμβουλίου το οποίον τον εξέλεξε. 

37.—(1) Η θέσις δημάρχου ή αντιδημάρχου κενούται εις 
περίπτωσιν ακυρώσεως της εκλογής αυτού ή θανάτου αυτού ή 
εγγράφου παραιτήσεως αυτού υποβαλλομένης εις τον Υπουργόν και 
κοινοποιουμένης εις τα μέλη του συμβουλίου εις την περίπτωσιν 
δημάρχου ή υποβαλλομένης εις τον δήμαρχον, εις την περίπτωσιν 
του αντιδημάρχου ή εάν ούτος, μετά την εκλογήν αυτού, τελή υπό 
οιονδήποτε των κωλυμάτων των αναφερομένων εις το άρθρον 16. 

(2) Οσάκις κενούται θέσις δημάρχου, αύτη πληρούται εφαρμο
ζομένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 11 του παρόντος 
Νόμου ή και οσάκις κενούται θέσις αντιδημάρχου, αύτη πληρούται 
διά της εκλογής νέου αντιδημάρχου μεταξύ των συμβούλων ως 
προνοείται εις τα εδάφια (3), (4) και (5). 

(3) Εις περίπτωσιν κενώσεως της θέσεως του αντιδημάρχου, ο 
δήμαρχος συγκαλεί το ταχύτερον δυνατόν και εν πάση περιπτώσει 
ουχί αργότερον των τριάκοντα ημερών από της κενώσεως της θέσεως 
του αντιδημάρχου συνεδρίασιν των συμβούλων του τοιούτου δήμου 
της οποίας προεδρεύει. 

(4) Οι σύμβουλοι κατά την διάρκειαν των τοιούτων συνεδριάσεων 
εκλέγουν μεταξύ των τον νέον αντιδήμαρχον, ο οποίος κατέχει την 
θέσιν κατά την διάρκειαν της θητείας του συμβουλίου το οποίον τον 
εξέλεξε. Η τοιαύτη εκλογή διεξάγεται διά μυστικής ψηφοφορίας: 

Νοείται ότι εάν οιοιδήποτε υποψήφιοι λάβουν ίσον αριθμόν 
ψήφων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται τρεις ημέρας μετά την ως 
άνω συνεδρίασιν. Εάν και μετά την ψηφοφορίαν αυτήν υπάρχη 
ισοψηφία, η εκλογή μεταξύ των ισοψηφισάντων υποψηφίων απο
φασίζεται διά κλήρου κατά την τοιαύτην συνεδρίαν. 

(5) Ο δήμαρχος, εις περίπτωσιν εκλογής αντιδημάρχου, εποπτεύει 
την καταγραφήν των πρακτικών της σχετικής συνεδριάσεως εις το 

Εκλογή 
αντιδημάρχου. 

Κένωσις 
της θέσεως 
δημάρχου και 
αντιδημάρχου. 
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Χηρεύουσα 
θέσις 
συμβούλου. 

72 του 1979 
73 του 1980 
16 του 1981. 

Δημοτική 
Επιτροπή. 

βιβλίον πρακτικών του συμβουλίου τα οποία, αφού αναγνωσθούν και 
εγκριθούν υπό του συμβουλίου κατά την επομένην συνεδρίαν αυτού, 
υπογράφονται υπό του δημάρχου. 

(6) Κατά την διάρκειαν χηρευούσης θέσεως του δημάρχου και 
μέχρις ότου αύτη πληρωθή, ο αντιδήμαρχος εκτελεί χρέη δημάρχου. 

38.—(1) Η θέσις συμβούλου κενούται εις περίπτωσιν ακυρώσεως 
της εκλογής αυτού; ή θανάτου αυτού, ή της εγγράφου παραιτήσεως 
αυτού υποβαλλομένης εις τον δήμαρχον, ή διά της αδικαιολογήτου 
απουσίας αυτού εκ των δημοτικών ορίων διά συνεχή περίοδον 
υπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας, ή εάν ούτος, μετά την εκλογή ν 
αυτού, τελή υπό οιονδήποτε των κωλυμάτων των αναφερομένων εις 
το άρθρον 16. 

(2) Οσάκις κενούται θέσις συμβούλου, αύτη πληρούται συμφώνως 
προς τας διατάξεις του εδαφίου (3) και τας διατάξεις του περί 
Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου. 

(3) (α) Θέσις συμβούλου εξ οιασδήποτε αιτίας κενούμενη, 
πληρούται υπό του αμέσως ακολουθούντος κατά σειράν 
επιτυχίας και μη εκλεγέντος υποψηφίου του συνδυασμού 
του κόμματος ως υποψήφιος του οποίου εξελέγη ο 
σύμβουλος του οποίου κενούται η θέσις, εφ' όσον ούτος 
εξακολουθεί να ανήκη εις το ίδιον κόμμα, 

(β) Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν ο αμέσως ακολουθών 
κατά σειράν επιτυχίας και μη εκλεγείς υποψήφιος δεν 
είναι εν ζωή ή δεν εξακολουθεί να ανήκη εις το ίδιον 
κόμμα κατά τον χρόνον κατά τον οποίον η θέσις 
συμβούλου κενούται, τότε η θέσις αυτή πληρούται υπό του 
αμέσως επομένου κατά σειράν επιτυχίας και μη εκλε

γέντος υποψηφίου του κόμματος, εφ' όσον ούτος εξακο

λουθεί να ανήκη εις το κόμμα αυτό. 
(γ) Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν ο σύμβουλος του οποίου 

η θέσις εκενώθη δεν ανήκει εις το ίδιον κόμμα εις το 
οποίον ανήκεν όταν εξελέγη ή εις πάσαν ετέραν περί

πτωσιν κατά την οποίαν η πλήρωσις της κενωθείσης 
θέσεως συμβούλου δεν είναι δυνατόν να γίνη κατά τον εις 
το παρόν άρθρον προνοούμενον τρόπον, τότε η θέσις 
πληρούται δι ' αναπληρωματικής εκλογής. 

39. Εάν καθ' οιονδήποτε χρόνον και δι ' οιονδήποτε λόγον ο 
συνολικός αριθμός των συμβούλων περιέλθη κάτω του ενός τρίτου 
του συνολικού αριθμού αυτών ως ούτος καθωρίσθη συμφώνως προς 
τας διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 11 και υπάρχη αδυναμία 
αναπληρώσεως αυτών διά της εφαρμογής των προνοιών και/ή των 
προβλεπομένων μηχανισμών εν τω παρόντι Νόμω, το τοιούτο 
συμβούλιον θα θεωρήται ως εκπνεύσαν και το Υπουργικόν Συμβού

λιον διορίζει δημοτική ν Επιτροπήν εφαρμοζομένων κατ' αναλογίαν 
των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 3. 
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40.—(1) Ο Υπουργός κέκτηται εξουσίαν όπως, διά διατάγματος 

δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
διάταξη το κλείσιμον δι' οιασδήποτε χρονικός περιόδους προ, κατά 
ή μετά την ψηφοφορίαν συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος 
Νόμου, ωνδήποτε αδειούχων καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευ
ματωδών ποτών κειμένων εντός της περιοχής της ψηφοφορίας, 
εξαιρουμένων των λεσχών, ξενοδοχείων και εστιατορίων υπό τον 
^οον ότι ουδέν οινοπνευματώδες ποτόν θα καταναλίσκεται εν αυτοίς. 

(2) Πας όστις— 
(α) ανοίγει τοιούτο κατάστημα κατά παράβασιν του ως 

είρηται διατάγματος* ή 
(β) ευρίσκεται εντός τοιούτου καταστήματος ανοιγέντος κατά 

παράβασιν του ως είρηται διατάγματος, 
είναι ένοχος αδικήματος και, επί της καταδίκης αυτού, υπόκειται εις 
χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας εκατόν λίρας ή εις 
φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή εις αμφοτέρας τας 
ποινάς ταύτας. 

41.—(1) Ουδείς οργανώνει ή λαμβάνει μέρος εις οιανδήποτε 
δημοσίαν συγκέντρωσιν διά να ακούση οιονδήποτε λόγον ή 
συζήτησιν επί παντός θέματος σχετιζομένου αμέσως ή εμμέσως με 
εκλογήν την ημέραν της ψηφοφορίας ή την παραμονήν ταύτης. 

(2) Ο παραβάτης του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και 
υπόκειται, επί τη καταδίκη αυτού, εις χρηματικήν ποινήν μη 
υπερβαίνουσαν τας τριακοσίας λίρας ή εις φυλάκισιν μη υπερβαί
νουσαν τους έξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας. 

42. Επιπροσθέτως προς τας διατάξεις του άρθρου 31, αι διατάξεις 
του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου αι 
αφορώσαι εις αιτήσεις προς ακύρωσιν εκλογής και σχετικήν 
διαδικασίαν και εκλογικά αδικήματα, εφαρμόζονται, τηρουμένων των 
αναλογιών, εις οιανδήποτε εκλογήν συμβούλου επί τη βάσει του 
παρόντος Νόμου. 

Εξουσία 
κλεισίματος 
κέντρων 
λιανικής 
πωλήσεως 
οινοπνευμα
τωδών ποτών 
ένεκα της 
ψηφοφορίας. 

Απαγόρευσις 
εκλογικών 
συγκεντρώσεων 
κατά την 
ημέραν της 
ψηφοφορίας 
ή την προη
γουμένη ν. 

Ακύρωσις 
εκλογής, 
εκλογικά 
αδικήματα, 
κλπ. 
72 του 1979 
73 του 1980 
16 του 1981. 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΗΜΩΝ 
43. Η σύγκλησις των συνεδριάσεων του συμβουλίου και αι 

εργασίαι κατά την διάρκειαν αυτών ρυθμίζονται διά κανονισμών 
εκδιδομένων προς τον σκοπόν αυτόν, από καιρού εις καιρόν, υπό του 
συμβουλίου: 

Νοείται ότι, μέχρις ότου εκδοθούν υπό του συμβουλίου τοιούτοι 
κανονισμοί, η σύγκλησις των τοιούτων συνεδριάσεων ρυθμίζεται διά 
του κανονισμού του περιεχομένου εις τον Δεύτερον Πίνακα. 

ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ 
44.—(1) Το συμβούλιον δύναται, από καιρού εις καιρόν, να 

διορίζη εκ των μελών αυτού διαχειριστικήν επιτροπήν ο αριθμός των 

Συνεδριάσεις 
και εργασίαι 
συνεδριάσεων 
συμβουλίου. 

Δεύτερος 
Πίναξ. 

Διαχειριστική 
επιτροπή. 
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μελών της οποίας δεν είναι μικρότερος του ενός τρίτου και ουχί 
μεγαλύτερος του ενός δευτέρου του συνολικού αριθμού των συμβού

λων, διά την εκτέλεσιν των καθηκόντων των αναφερομένων εις το 
άρθρον 47 του παρόντος Νόμου και τοιούτων επιπρόσθετων 
καθηκόντων τα οποία ήθελον, από καιρού εις καιρόν, ανατεθή εις 
την τοιαύτην επιτροπήν υπό του συμβουλίου. 

(2) Το συμβούλιο ν, δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του 
εδαφίου (1) από καιρού εις καιρόν, να μετατρέπη την σύνθεσιν της 
τοιαύτης επιτροπής, να παύη υφιστάμενα και να διορίζη νέα μέλη 
και να πληροί χηρεύουσας θέσεις εις αυτήν. 

(3) Η σύγκλησις των συνεδριάσεων της τοιαύτης επιτροπής και 
αι εργασίαι κατά την διάρκειαν των συνεδριάσεων αυτής θα 
ρυθμίζωνται διά κανονισμού εκδιδομένου εκάστοτε διά τον σκοπόν 
αυτόν υπό του συμβουλίου: 

Δεύτερος Νοείται ότι, μέχρις ότου εκδοθή τοιούτος κανονισμός υπό του 
Πίναξ. συμβουλίου, αι συνεδριάσεις θα ρυθμίζωνται υπό του Κανονισμού 

του περιεχομένου εις τον Δεύτερον Πίνακα του παρόντος Νόμου, ο 
οποίος θα εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, και διά τας 
συνεδριάσεις της τοιαύτης επιτροπής. 

(4) Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος θεωρούνται μέλη της 
τοιαύτης επιτροπής. Των συνεδριάσεων της επιτροπής προεδρεύει ο 
δήμαρχος, τούτον δε απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο αντι

δήμαρχος. 
(5) Απαρτίαν κατά τας συνεδριάσεις της τοιαύτης επιτροπής 

αποτελεί το ήμισυ του αριθμού των μελών αυτής πλέον ενός, 
περιλαμβανομένου του δημάρχου, εάν ούτος παρίσταται, και αι 
αποφάσεις αυτής λαμβάνονται διά πλειοψηφίας, εις περίπτωσιν δε 

Άλλαι ισοψηφίας ο πρόεδρος αυτής έχει δευτέραν ή νικώσαν ψήφον. 
Επίτροποι. ^5.—(1) Το συμβούλιον δύναται, από καιρού εις καιρόν, να 

διορίζη εκ των μελών του συμβουλίου ή εξ άλλων προσώπων 
τοιαύτας άλλας επιτροπάς είτε ειδικός είτε γενικός και συνιστάμενος 
εκ τοιούτου αριθμού προσώπων ως το συμβούλιον ήθελε θεωρήσει 
προσήκοντα, δι ' οιονδήποτε σκοπόν, ο οποίος κατά την γνώμην του 
συμβουλίου θα ετύγχανε καλυτέρας ρυθμίσεως ή διαχειρίσεως διά 
μιας επιτροπής: 

Νοείται ότι κατά τον διορισμόν των τοιούτων επιτροπών θα 
επιλέγονται, κατά το δυνατόν, σύμβουλοι ανήκοντες εις όλα τα 
αυτοτελή κόμματα, συνασπισμούς κομμάτων, συνδυασμούς ανε

ξαρτήτων και ανεξάρτητοι κατ' αναλογίαν, εφ' όσον τούτο είναι 
δυνατόν, προς την αριθμητικήν αυτών αντιπροσώπευσιν εις το 
συμβούλιον. 

(2) Το συμβούλιον δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του 
εδαφίου (1), από καιρού εις καιρόν, να μετατρέπη την σύνθεσιν 
οιασδήποτε τοιαύτης επιτροπής, να παύη υφιστάμενα και να διορίζη 
νέα μέλη και να πληροί χηρεύουσας θέσεις εις αυτήν. 

(3) Αι πράξεις και εργασίαι οιασδήποτε τοιαύτης επιτροπής 
υποβάλλονται εις το συμβούλιον δι ' έγκρισιν. 
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(4) Απαρτίαν δι ' εκάστη ν τοιαύτη ν επιτροπή ν αποτελεί το ήμισυ 
του αριθμού των μελών αυτής πλέον εν ' ς. 

(5) Εκάστης τοιαύτης επιτροπής προεδρεύει μέλος της διαχει

ριστικής επιτροπής οριζόμενον υπό του συμβουλίου: 
Νοείται ότι ο δήμαρχος δύναται να παρίσταται κατά τας συνε

δριάσεις οιασδήποτε τοιαύτης επιτροπής και, εάν παρίσταται, 
προεδρεύει και θεωρείται μέλος αυτής. 

(6) Το συμβούλιον ρυθμίζει τον κανονισμόν των συνεδριάσεων 
των τοιούτων επιτροπών. 

(7) Θέματα εγειρόμενα κατά την διάρκειαν οιασδήποτε συνεδρι

άσεως οιασδήποτε των επιτροπών των προνοουμένων υπό του 
παρόντος άρθρου αποφασίζονται διά απλής πλειοψηφίας των μελών 
αυτής, εις περίπτωσιν δε ισοψηφίας, ο Πρόεδρος εκάστης επιτροπής 
έχει δευτέραν ή νικώσαν ψήφον. 

46.—(1) Ο δήμαρχος είναι η εκτελεστική αρχή του δήμου και Αρμοδιότη 
εκπροσωπεί τον δήμον εις πάσας τας επισήμους αυτού σχέσεις, και δήμαρχου. 

(α) εκπροσωπεί τον δήμον ενώπιον των δικαστηρίων και 
οιασδήποτε αρχής της Δημοκρατίας* 

(β) ετοιμάζει την ημερησίαν διάταξιν των συνεδριάσεων του 
συμβουλίου και συγκαλεί τας τοιαύτας συνεδριάσεις· 

(γ) προεδρεύει των συνεδριάσεων του συμβουλίου, της δια

χειριστικής επιτροπής ή των επιτροπών αυτού των οποίων 
αποτελεί μέλος ή εις τας οποίας παρευρίσκεται· 

(δ) εκτελεί τας αποφάσεις του συμβουλίου* 
(ε) προΐσταται όλων των υπηρεσιών του δήμου τας οποίας 

καθοδηγεί, κατευθύνει και ελέγχει· 
(στ) διατάσσει την είσπραξιν των δημοτικών εσόδων και 

εκδίδει χρηματικά εντάλματα εις βάρος των προϋπολο

γισμών ή των δι ' ειδικών αποφάσεων του συμβουλίου 
ψηφισθεισών πιστώσεων συμφώνως προς την επιφύλαξιν 
του εδαφίου (1) του άρθρου 66* 

(ζ) υπογράφει, ή εξουσιοδοτεί οιονδήποτε υπάλληλο ν του 
δήμου να υπογραφή, οιανδήποτε επί τη βάσει του 
παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε δημοτικού κανονισμού 
εκδοθέντος επί τη βάσει του παρόντος Νόμου χορη

γουμένην άδειαν 
(η) ενεργεί ως Λειτουργός Γάμου από 1ης Ιανουαρίου 1986 Κεφ. 279 

δυνάμει του περί Γάμου Νόμου* 

(θ) ασκεί πάσαν άλλην αρμοδιότητα ή εξουσίαν ανατιθεμένην 
εις αυτόν υπό του παρόντος Νόμου, ή οιουδήποτε 
δημοτικού κανονισμού εκδιδομένου δυνάμει του παρόντος 
Νόμου, ή οιουδήποτε ετέρου νόμου. 

(2) Τον δήμαρχο ν απόντα ή κωλυόμενο ν αναπληροί ο αντιδή

μαρχος, και εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος αμφοτέρων ο υπό 
του συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος. 

4 του 1962 
61 του 1966 
71 του 1969 
2 του 1980. 
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Αρμοδιότητες 
της διαχειρι
στικής 
επιτροπής. 

Τεκμήριον 
νομίμου 
συστάσεως 
συμβουλίου 
ή επιτροπής. 

Αποτέλεσμα 
χηρείας 
θέσεως εις 
συμβούλιον 
ή επιτροπήν. 
Πρακτικά 
συνεδριάσεων 
συμβουλίου 
και επιτροπών. 

Ο δημοτικός 
γραμματεύς 
τηρεί τα 
αρχεία. 

Αντιμισθία 
δημάρχου και 
αποζημίωσις 
συμβούλων. 

47. Η διαχειριστική επιτροπή εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα: 
(α) Ετοιμάζει τους προϋπολογισμούς του δήμου και υποβάλλει 

αυτούς, κατά τον κατάλληλον χρόνον, εις το συμβούλιον 
προς έγκρισιν. 

(β) Ετοιμάζει την ετησίαν έκθεσιν και τους ετησίους λογα
ριασμούς του δήμου και υποβάλλει αυτούς εις το συμβού
λιον δι' έγκρισιν. 

(γ) Ευθύς ως οι ετήσιοι λογαριασμοί του δήμου ελεγχθούν 
τελικώς υπό του Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας, 
φροντίζει διά την γνωστοποίησιν της ετησίας εκθέσεως 
κατά τοιούτον τρόπον ως το συμβούλιον ήθελεν εκάστοτε 
αποφασίσει. 

(δ) Βοηθεί και συμβουλεύει τον δήμαρχον εις την άσκησιν 
των εξουσιών και την εκτέλεσιν των καθηκόντων αυτού. 

(ε) Συντονίζει το έργον των διαφόρων επιτροπών των διο

ριζομένων υπό του συμβουλίου, 
(στ) Εκτελεί τοιαύτα περα\τέρω καθήκοντα, ως ήθελον ανατεθή 

εις αυτήν υπό του συμβουλίου ή του δημάρχου. 
48. Εκτός εάν και μέχρις ότου άλλως αποδειχθή, εκάστη 

συνεδρίασις συμβουλίου ή επιτροπής αυτού διά τας εργασίας της 
οποίας έχουν τηρηθή πρακτικά θεωρείται ως δεόντως συγκληθείσα 
και λαβούσα χώραν, και πάντα τα πρόσωπα τα οποία παρέστησαν εις 
αυτήν θεωρούνται ως διαθέτοντα τα νόμιμα προσόντα συμβούλου, 
οσάκις δε πρόκειται περί εργασίας οιασδήποτε επιτροπής η τοιαύτη 
επιτροπή θεωρείται ως δεόντως συσταθείσα και έχουσα εξουσίαν να 
επιληφθή του θέματος το οποίον κατεχωρήθη εις τα πρακτικά. 

49. Ουδεμία πράξις ή εργασία συμβουλίου ή επιτροπής αυτού 
θεωρείται άκυρος εκ μόνου του λόγου υπάρξεως χηρευούσης θέσεως 
εις το συμβούλιον ή την επιτροπήν, αναλόγως της περιπτώσεως. 

50. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του συμβουλίου και εκάστης 
επιτροπής αυτού υπογράφονται υπό του προέδρου, αντιπροέδρου ή 
του προεδρεύοντος αυτών συμβούλου και ευθύς ως υπογραφούν 
γίνονται αποδεκτά ως μαρτυρία άνευ περαιτέρω αποδείξεως. 

51. Επιπροσθέτως προς οιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατιθέμενα 
εις τον δημοτικόν γραμματέα υπό του παρόντος Νόμου, ο δημοτικός 
γραμματεύς έχει υπό την φροντίδα και φύλαξιν αυτού και είναι 
υπεύθυνος διά τα έγγραφα και τα αρχεία του δήμου τα οποία 
φυλάττει ως το συμβούλιον ήθελε διατάξει.Ούτος τηρεί ωσαύτως τα 
πρακτικά" των συνεδριάσεων του συμβουλίου και των επιτροπών 
αυτού: 

Νοείται ότι ο δημοτικός γραμματεύς δύναται, μετά την προτέραν 
έγκρισιν του δημάρχου, να εξουσιοδοτή οιονδήποτε άλλον 
δημοτικόν υπάλληλον να ενεργή εκ μέρους του διά την τήρησιν των 
πρακτικών των συνεδριάσεων οιασδήποτε επιτροπής. 

52. Ο δήμαρχος λαμβάνει τοιαύτην ετησίαν αντιμισθίαν και ο 
αντιδήμαρχος και οι σύμβουλοι λαμβάνουν τοιαύτην αποζημίωσιν ή 
επιδόματα ως το συμβούλιον ήθελε ψηφίσει και το Υπουργικόν 
Συμβούλιον ήθελεν εγκρίνει. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
53.—(1) Το συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως, τη εγκρίσει του 

Υπουργικού Συμβουλίου, εφαρμόζη σχέδια υπηρεσίας διά τας θέσεις 
της δημοτικής υπηρεσίας των οποίων ο συγκεκριμένος αριθμός θα 
εμφαίνεται εις τον τακτικόν προϋπολογισμόν του δήμου με την 
αντίστοιχον δι' εκάστη ν θέσιν μισθολογική ν κλίμακα. 

(2) Το συμβούλιον κέκτηται περαιτέρω εξουσίαν όπως, τη 
εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, εκδίδη δημοτικούς κανο
νισμούς δημοσιευόμενους εις την επίσημον εφημερίδα της Δημο
κρατίας, καθορίζον την διαδικασίαν η οποία θα ακολουθήται κατά 
την πλήρωσιν των κενών θέσεων, τους γενικούς όρους υπηρεσίας 
των δημοτικών υπαλλήλων, τα καθήκοντα και τας υποχρεώσεις 
αυτών, τα της ασκήσεως επ' αυτών πειθαρχικής εξουσίας ως και 
παν παρεμπίπτον και συναφές προς τα ανωτέρω θέματα. 

(3) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος «θέσις της 
δημοτικής υπηρεσίας» σημαίνει οιανδήποτε θέσιν προβλεπομένην 
υπό των άρθρων 54 και 55, αλλά δεν περιλαμβάνει εργάτας 
διοριζόμενους δυνάμει του άρθρου 56. 

54.—(1) (α) Οι κανονισμοί οι αναφερόμενοι εις το εδάφιον (1) 
του άρθρου 53 δύνανται να προβλέπουν διά την δημι
ουργίαν, μεταξύ άλλων, όλων ή οιωνδήποτε των κάτωθι 
αναφερομένων ανωτέρων θέσεων, ήτοι της θέσεως του:— 
(i) Δημοτικού γραμματέως, 
(ii) δημοτικού μηχανικού 
(iii) δημοτικού ταμίου, 
(iv) δημοτικού ιατρού, 
(ν) δημοτικού υγειονομικού επιθεωρητού, 
(νί) προϊσταμένου οιουδήποτε τμήματος κηρυσσομένου 

ως αυτοτελούς τοιούτου υπό του συμβουλίου, 
(β) Το συμβούλιον διορίζει πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη 

αυτού εις όλας ή εις οιανδήποτε των ανωτέρω αναφε
ρομένων θέσεων. 

(2) Ουδέν πρόσωπον συμπληρώσαν το εξηκοστόν έτος της 
ηλικίας αυτού διορίζεται εις οιανδήποτε των θέσεων των αναφερο
μένων εις το εδάφιον (1). 

(3) Έκαστον πρόσωπον συμπληρώνον το εξηκοστόν έΐος της 
ηλικίας αυτού, ενώ κατέχει οιανδήποτε των θέσεων των αναφε
ρομένων εις το εδάφιον (1), παύει να κατέχη την τοιαύτην θέσιν: 

Νοείται ότι δι* αποφάσεως του συμβουλίου ληφθείσης διά πλειο
ψηφίας τουλάχιστον των δύοτρίτων του συνολικού αριθμού των 
συμβούλων εις ειδικώς συγκληθείσαν διά τον σκοπόν αυτόν συνε
δρίασιν του συμβουλίου, κατόπιν ειδοποιήσεως ουχί μικροτέρας των 
επτά και ουχί μεγαλυτέρας των δεκατεσσάρων ημερών προ της 
τοιαύτης συνεδριάσεως και δι' ειδικούς λόγους αναφερομένους εις 

Εξουσία του 
συμβουλίου δ> 
καθορισμόν 
των θέσεων τψ 
δημοτικής υπτ 
ρεσίας και δι' 
έκδοσιν κανρν 
σμών περί 
γενικών όρων 
υπη ρεσίας τω 
υπαλλήλων, 
κλπ. 

Διορισμός 
ανωτέρων 
υπαλλήλων. 
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Διορισμός 
κατωτέρων 
υπαλλήλων. 

Εργοδότησις 
εργατών. 

Πειθαρχική 
εξουσία 
επί 
των δημοτικών 
υπαλλήλων 

αυτήν, το τοιούτο πρόσωπον δύναται να συνέχιση κατέχον την θέσιν 
αυτού διά περίοδον μη υπεβαίνουσαν το υπόλοιπον της θητείας του 
συμβουλίου το οποίον έλαβε την τοιαύτην απόφασιν ή το έν έτος, 
οιαδήποτε περίοδος είναι η βραχυτέρα. 

(4) Οιαδήποτε χηρεύουσα θέσις εκ των αναφερομένων εις το 
εδάφιον (1) πληρούται συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος 
Νόμου το ταχύτερον δυνατόν από της χηρείας αυτής. 

(5) Εάν δι' οιανδήποτε αιτίαν οιονδήποτε πρόσωπον κατέχον 
οιανδήποτε των θέσεων των αναφερομένων εις το εδάφιον (1) είναι 
προσωρινώς ανίκανον να εκτελή τα καθήκοντα της θέσεως του, το 
συμβούλιον δύναται να διορίζη αναπληρωτή ν, ο οποίος να κατέχη 
την τοιαύτην θέσιν, δι' όσον χρόνον το συμβούλιον θεωρεί 
αναγκαίον και ο τοιούτος αναπληρωτής δύναται να προβαίνη εις 
πάσας τας ενεργείας και θα εκτελή πάσας τας πράξεις, τας οποίας ο 
υπάλληλος τον οποίον αυτός αναπληροί απαιτείται υπό του Νόμου 
να εκτελή, και υπόκειται εις τας αυτάς ποινάς δι' οιανδήποτε 
παράλειψιν αυτού. 

55.—(1) Το συμβούλιον δύναται να διορίζη κατάλληλα πρόσωπα, 
τα οποία δεν είναι μέλη αυτού, εις τοιαύτας κατωτέρας θέσεις, αι 
οποίαι δυνατόν να δημιουργηθούν, συμφώνως προς τας διατάξεις του 
άρθρου 53. 

(2) Αι διατάξεις των εδαφίων (2), (3), (4) και (5) του άρθρου 54 
τυγχάνουν εφαρμογής δι' έκαστον διορισμόν γενόμενον και δι' 
έκαστον πρόσωπον διοριζόμενον δυνάμει του παρόντος άρθρου. 

56. Τριμελής Επιτροπή εκ των μελών του συμβουλίου οριζομένων 
προς τούτο και προεδρευομένη υπό του δημάρχου δύναται να 
εργοδότη, υπό τα τρέχοντα ημερομίσθια, οιουσδήποτε εργάτας 
αναγκαίους διά την υπηρεσίαν του δήμου και διά την εκτέλεσιν 
οιασδήποτε εργασίας διά την οποίαν υφίσταται πρόνοια εις οιον
δήποτε τρέχοντα προϋπολογισμόν, ως αυτός ενεκρίθη υπό του 
συμβουλίου. 

57.—(1) Το συμβούλιον ασκεί επί των δημοτικών υπαλλήλων 
πειθαρχικήν εξουσίαν διά τας υπαιτίους και δυναμένας να καταλο

γισθώσι παραβάσεις των υπαλληλικών αυτών καθηκόντων και 
δύνανται να επιβάλη τας ακολούθους πειθαρχικός ποινάς :— 

(ί) Επίπληξιν 
(Η) αυστηράν επίπληξιν 
(iii) πειθαρχικήν μετάθεσιν 
(iv) διακοπήν ετησίας προσαυξήσεως* 
(ν) αναβολήν ετησίας προσαυξήσεως* 
(vi) χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσάν τας απολαβάς 

τριών μηνών— 
(vii) υποβιβασμόν εις την μισθολογικήν κλίμακα* 
(viii) υποβιβασμόν εις κατωτέραν θέσιν 
"(ix) αναγκαστικήν αφυπηρέτησιν 
(χ) απόλυσιν. 
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(2) (α) Διά την επιβολήν της ποινής της αναγκαστικής αφυπη

ρετήσεως και της απολύσεως απαιτείται απόφασις του 
συμβουλίου λαμβανομένη διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων 
του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου εις 
ειδικώς συγκληθείσαν συνεδρίασιν κατόπιν ειδοποιήσεως 
ουχί μικροτέρας των επτά και ουχί μεγαλύτερος των 
δεκατεσσάρων ημερών προ της τοιαύτης συνεδριάσεως, 

(β) Εις τον πειθαρχικώς διωκόμενον υπάλληλον παρέχεται 
 πάντοτε το δικαίωμα να ακουσθή. 

(3) Εις περίπτωσιν καθ' ην, λόγω επιβληθείσης ποινής, η 
αναγκαστική αφυπηρέτησις είναι εκ συνταξίμου θέσεως, εις ταύτην 
εφαρμόζονται αι διατάξεις των εκάστοτε εν ισχύι δημοτικών κανο
νισμών αι αφορώσαι εις ωφελήματα αφυπηρετήσεως επί τω τερμα
τισμό) υπηρεσίας προς το δημόσιον συμφέρον. 

58. Το συμβούλιον δέον να απαιτή όπως έκαστος υπάλληλος 
διοριζόμενος υπ5 αυτού δίδη τοιαύτην εγγύησιν, την οποίαν θεωρεί 
κατάλληλον διά την προσήκουσαν εκτέλεσιν των καθηκόντων της 
θέσεως του, και ο δήμαρχος βεβαιούται από καιρού εις καιρόν διά 
την ύπαρξιν και επάρκειαν της τοιαύτης εγγυήσεως. 

Παροχή 
εγγυήσεως 
υπό των 
υπαλλήλων. 

59.—(1) Έκαστος υπάλληλος διοριζόμενος υπό του συμβουλίου 
συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου υποχρεούται 
όπως, κατά τοιαύτα χρονικά διαστήματα κατά την διάρκειαν της 
υπηρεσίας του, ή εντός ενός μηνός αφ' ότου έπαυσε να κατέχη την 
θέσιν του, και κατά τοιούτον τρόπον ως το συμβούλιον ήθελε 
διατάξει, παραδώσει εις τον δήμαρχον έγγραφον και αληθή απο
λογισμόν περί όλων των θεμάτων τα οποία του ενεπιστεύθησαν και 
περί των εισπράξεων και πληρωμών των γενομένων υπ' αυτού ομού 
μετά των ενταλμάτων πληρωμής, καθώς επίσης και κατάλογον 
προσώπων τα οποία οφείλουν χρήματα εις τον δήμον ανάφορικώς 
προς την θέσιν του, δεικνύοντα το οφειλόμενον υφ' εκάστου 
τοιούτου προσώπου ποσόν. 

(2) Έκαστος τοιούτος υπάλληλος καταβάλλει όλα τα οφειλόμενα 
υπ' αυτού χρήματα εις τον δημοτικόν ταμία ή ως ο δήμαρχος άλλως 
ήθελε διατάξει. 

(3) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω προβλεπομένων επηρεάζει 
οιανδήποτε θεραπείαν δι' αγωγής εναντίον του τοιούτου υπαλλήλου 
ή του εγγυητού αυτού. 

Ευθύνη 
υπαλλήλων. 

60. Ουδείς υπάλληλος οιουδήποτε δήμου δύναται να έχη ενδια
φέρον ή συμφέρον αμέσως ή εμμέσως, είτε προσωπικώς είτε υπό ή 
μέσω της συζύγου, του τέκνςυ ή συνεταίρου αυτού, εις οιανδήποτε 
σύμβασιν ή εργασίαν συναφθείσαν μετά του δήμου ή εκτελεσθείσαν 
διά λογαριασμόν του τοιούτου δήμου. Εάν οιοσδήποτε τοιούτος 
υπάλληλος έχη τοιούτον ενδιαφέρον ή συμφέρον, ούτος δεν δύναται 
να κατέχη οιανδήποτε θέσιν εις τον τοιούτον δήμον. 

Υπάλληλοι 
να μη έχουν 
συμφέρον εις 
συμβάσεις. 
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Διάθεσις 
υπηρεσιών 
ή μέρους 
υπηρεσιών 
υπαλλήλου 
εις άλλον 
δήμον ή 
δήμους. 

61. Έκαστος δήμος δύναται να συναπτή σύμβασιν μεθ' ετέρου 
δήμου ή ετέρων δήμων διά την διάθεσιν των υπηρεσιών ή μέρους 
των υπηρεσιών υπαλλήλου αυτού εις έτερον ή ετέρους δήμους, 
αναλόγως της περιπτώσεως, υπό τοιούτους όρους οι οποίοι δύνανται 
να προνοούνται εις την τοιαύτην σύμβασιν, και υπό την προϋπόθεσιν 
ότι ο ούτω επηρεαζόμενος υπάλληλος συγκατατίθεται εις την 
τοιαύτην διάθεσιν των υπηρεσιών ή μέρους των υπηρεσιών αυτού : 

Νοείται ότι δεν απαιτείται η συγκατάθεσις του επηρεαζόμενου 
υπαλλήλου διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εφ' όσον 
πρόκειται περί υπαλλήλου διορισθέντος μετά την ο ημερομηνίαν 
ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου. 

Περιέλευσις 
περιουσίας. 

Εγγραφή 
ακινήτου 
ιδιοκτησίας 
δήμου. 

ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
62. Πάσα κινητή και ακίνητος ιδιοκτησία, ανήκουσα ή κατε

χόμενη υφ' οιουδήποτε προσώπου διά λογαριασμόν, και πάντα τα 
δικαιώματα και αι υποχρεώσεις, οιουδήποτε συμβουλίου ή δημοτικής 
επιτροπής οιασδήποτε πόλεως ή χωρίου ή συμπλέγματος πόλεων ή 
χωρίων τα οποία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου 
καθίστανται, ή εν τοις εφεξής θα καταστούν, δήμος, περιέχονται, 
άνευ βλάβης του δικαιώματος οιουδήποτε προσώπου, εις τον 
τοιούτον δήμον. 

63.—(1) Πάσα ακίνητος ιδιοκτησία ανήκουσα εις δήμον, η οποία 
δυνάμει οιουδήποτε νόμου ή εθίμου απαιτείται όπως εγγραφή εις τα 
βιβλία του επαρχιακού κτηματολογικού γραφείου, εγγράφεται επ' 
ονόματι του δήμου. 

(2) Επί τη υποβολή αιτήσεως δι' εγγραφή ν οιασδήποτε ακινήτου 
ιδιοκτησίας επ' ονόματι δήμου, ή δι' εκτέλεσιν εις το επαρχιακόν 
κτηματολογικόν γραφείον οιασδήποτε απαιτουμένης πράξεως ή 
ενεργείας, ο δήμαρχος ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον, εγγράφως 
εξουσιοδοτηθέν επί τούτω υπό του δημάρχου, είναι ο νόμιμος 
πληρεξούσιος του δήμου. 

(3) Επί τη αιτήσει δι' εγγραφήν υποβαλλομένη δυνάμει του 
παρόντος Νόμου, δέον όπως κατατίθεται εις τον επαρχιακόν 
κτηματολογικόν λειτουργόν έγγραφος ειδοποίησις υπογεγραμμένη 
υπό του δημάρχου δίδουσα μίαν διεύθυνσιν ως την διεύθυνσιν 
επιδόσεως του δήμου. Επίδοσις οιασδήποτε ειδοποιήσεως ή*εγγρά
φων εις την τοιαύτην διεύθυνσιν θεωρείται ως επαρκής επίδοσις 
αυτής εις τον δήμον. 

(4) Επί τη υποβολή αιτήσεως δι' εγγραφήν οιασδήποτε ακινήτου 
ιδιοκτησίας κατεχόμενης διά λογαριασμόν του δήμου επ' ονόματι 
του τοιούτου δήμου, ο επαρχιακός κτηματολογικός λειτουργός 
δύναται να προβή εις την τοιαύτην εγγραφήν επί τη προσαγωγή εις 
αυτόν πιστοποιητικού του δημάρχου ότι η ιδιοκτησία είναι ιδιο
κτησία του δήμου και κατέχεται υπό του τοιούτου προσώπου εξ 
ονόματος του δήμου. 

(5) (α) Το συμβούλιον δύναται να αποφασίζη διά την πώλησιν ή 
ανταλλαγήν οιασδήποτε κινητής ιδιοκτησίας του Δήμου. 
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(β) Το συμβούλιον, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, 

δύναται να αποφασίζει διά την πώλησιν ή ανταλλαγήν 
ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου. 

(γ) Το συμβούλιον, τη εγκρίσει του Υπουργού, δύναται να 
αποφασίζη διά την δημιουργίαν δουλειών ή άλλων 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή προνομίων επί ακινήτου 
ιδιοκτησίας του Δήμου ή διά την εκμίσθωσιν ή μίσθωσιν 
ακινήτου ιδιοκτησίας διά περίοδον υπερβαίνουσαν τα 
δέκα έτη. 

(6) Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και τηρουμένων των 
διατάξεων του παρόντος ή οιουδήποτε ετέρου νόμου, το συμβούλιον 
κέκτηται εξουσίαν όπως βελτιώνη ή αξιοποιή καθ' οιονδήποτε 
τρόπον πάσαν κινητήν ή ακίνητον ιδιοκτησίαν κατεχομένην ή 
ανήκουσαν εις τον δήμον και να δημιουργή δημοσίας επιχειρήσεις ή 
όπως επενδύη άπαντα τα κεφάλαια του Δήμου των οποίων δεν 
επιβάλλεται η άμεσος δαπάνη προς αντιμετώπισιν των υποχρεώσεων 
ή εκτέλεσιν των αρμοδιοτήτων αυτού, εις Κυβερνητικά χρεώγραφα. 

64.—(1) Συμβάσεις υπό ή εξ ονόματος του δήμου καταρτίζονται Συμβάσεις. 
εγγράφως και φέρουν την σφραγίδα του δήμου και τας υπογραφάς 
του δημάρχου και δύο οιωνδήποτε συμβούλων εξουσιοδοτηθέντων 
επί τούτω υπό του συμβουλίου: 

Νοείται ότι συμβάσεις σχετικαί προς την συνήθη διεξαγωγήν των 
τρεχουσών συναλλαγών του δήμου δύνανται, τηρουμένων των δια
τάξεων του περί Συμβάσεων Νόμου, να καταρτίζωνται εγγράφως ή Κεφ. 149. 
προφορικώς, αναλόγως της περιπτώσεως, διά λογαριασμόν του δήμου 
υπό του δημάρχου, και οιαδήποτε τοιαύτη έγγραφος σύμβασις 
δύναται να τροποποιήται ή να ακυρώνεται εγγράφως, και οιαδήποτε 
τοιαύτη σύμβασις γενομένη προφορικώς δύναται να τροποποιήται ή 
ακυρώνεται εγγράφως ή προφορικώς: 

Νοείται περαιτέρω ότι συμβάσεις η διάρκεια των οποίων 
υπερβαίνει την διάρκειαν της θητείας του συμβουλίου υπό του 
οποίου συνωμολογήθησαν υπόκεινται εις την έγκρισιν του 
Υπουργού. 

(2) Πάσαι αι συμβάσεις αι συναπτόμενοι συμφώνως προς το 
παρόν άρθρον είναι κατά νόμον ισχυραί και δεσμεύουν τον δήμον 
και πάντα τα λοιπά εις αυτάς συμβεβλημένα μέρη και τους κληρο
νόμους, εκτελεστός ή διαχειριστάς αυτών, αναλόγως της περιπτώ
σεως. 

(3) Το συμβούλιον δύναται να αποφασίζη διά την εκμίσθωσιν 
πάσης ή οιασδήποτε κινητής ή ακινήτου ιδιοκτησίας του δήμου, την 
σύναψιν δανείων και τους όρους και προϋποθέσεις αυτών, και διά 
την αποδοχήν οιασδήποτε κληρονομιάς, κληροδοτήματος ή δωρεάς. 

(4) Ουδέν των εν τω παρόντΓάρθρω διαλαμβανομένων θεωρείται 
ως επηρεάζον την εγκυρότητα οιασδήποτε συμβάσεως συναφθείσης 
εξ ονόματος συμβουλίου ή δήμου προ της ημερομηνίας ενάρξεως της 
ισχύος του παρόντος Νόμου. 
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Ετήσιος 
προϋπολογι

σμός και 
προϋπολογι

σμός ανα

πτύξεως. 

Ετοιμασία 
και έγκρισις 
προϋπολογι

σμών. 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
65. Ο ετήσιος τακτικός προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων και 

ο προϋπολογισμός αναπτύξεως του δήμου ετοιμάζονται συμφώνως 
προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου και δέον όπως υποβάλ

λωνται μέχρι της 31ης Οκτωβρίου του έτους προ της ενάρξεως του 
οικονομικού έτους εις το οποίον αναφέρονται, δι* έγκρισιν υπό του 
συμβουλίου και του Υπουργικού Συμβουλίου. Το οικονομικόν έτος 
όλων των δήμων άρχεται την Ιην ημέραν του Ιανουαρίου εκάστου 
έτους. 

66.—(1) Ο ετήσιος τακτικός προϋπολογισμός και ο προϋπολο

γισμός αναπτύξεως του δήμου ετοιμάζονται υπό της διαχειριστικής 
επιτροπής και αφού εγκριθούν υπό του συμβουλίου του δήμου 
υποβάλλονται εις διπλούν, μέσω του Επαρχου της επαρχίας όπου 
ευρίσκεται ο δήμος, εις τον Υπουργόν. Ο Υπουργός υποβάλλει 
αυτούς ομού μετά των τυχόν εισηγήσεων και παρατηρήσεων αυτού 
εις το Υπουργικόν Συμβούλιον δι* έγκρισιν προ της ενάρξεως του 
οικονομικού έτους εις το οποίον αναφέρονται: 

Νοείται ότι το συμβούλιον εκάστου δήμου δύναται, άνευ οιασ

δήποτε περαιτέρω εγκρίσεως, να δαπανά κατ' έτος ποσόν μη 
υπερβαίνον το είκοσι τοις εκατόν πλέον του προβλεφθέντος και 
εγκριθέντος ποσού οιουδήποτε κονδυλίου των προϋπολογιζομένων 
και εγκριθεισών δαπανών του τοιούτου δήμου, υπό τον όρον ότι το 
τοιούτον επιπλέον ποσόν θα εξοικονομήται υπό του συμβουλίου από 
οιονδήποτε ή οιαδήποτε άλλα προβλεφθέντα και εγκριθέντα κονδύ

λια των αυτών προϋπολογισμών. 
(2) Εάν ο ετήσιος τακτικός προϋπολογισμός ή ο προϋπολογισμός 

αναπτύξεως οιουδήποτε δήμου δεν έχουν εγκριθή υπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου μέχρι της ενάρξεως του οικονομικού έτους 
εις το οποίον αναφέρονται, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά 
διατάγματος, να εξουσιοδότηση την εκ του δημοτικού ταμείου 
διενέργειαν οιασδήποτε απαιτουμένης δαπάνης διά περίοδον μη 
υπερβαίνουσαν τον ένα μήνα εκάστοτε και εν πάση περιπτώσει τους 
δύο μήνας εν συνόλω, εφ' όσον ήθελε θεωρήσει τούτο αναγκαίον διά 
την συνέχισιν των εις τους ρηθέντας προϋπολογισμούς προβλε

πομένων υπηρεσιών μέχρι της εκπνοής της ειρημένης περιόδου: 
Νοείται ότι η ούτω εξουσιοδοτηθείσα δαπάνη δι ' οιανδήποτε 

υπηρεσίαν δεν θα υπερβαίνη το αναλογούν διά την περίοδον εκείνην 
ποσόν το οποίον ενεκρίθη διά την εν λόγω υπηρεσίαν διά τον 
προϋπολογισμόν του προηγουμένου οικονομικού έτους. 

(3) Το συμβούλιον δύναται μέχρι της 31ης Μα*ί·ου κατά την 
διάρκειαν του έτους διά το οποίον ενεκρίθη προϋπολογισμός να 
υποβάλη προς έγκρισιν υπό του Υπουργικού Συμβουλίου αναθεω

ρημένον προϋπολογισμόν εάν αι περιστάσεις απαιτούν τούτο. 
(4) Αντίγραφα των εγκριθέντων προϋπολογισμών αποστέλλονται 

υφ' εκάστου συμβουλίου εις τον Γενικόν Ελεγκτήν της Δημοκρατίας 
και εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. 
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Ο προϋπολογισμός εσόδων εκάστου δήμου επιδοτείται ετη

σίως διά χορηγίας της Δημοκρατίας προτεινομένης υπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου και εγκρινομένης υπό της Βουλής των 
Αντιπροσώπων. 

Κυβερνητική 
χορηγία προς 
τους δήμους. 

(β) 

(γ) 

(δ) 

(ε) 

(στ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ 
68. Έκαστος δήμος διατηρεί ταμείον, καλούμενον «το δημοτικόν 

ταμείον», το οποίον συνιστάται: 
(α) Εκ της χορηγίας της Δημοκρατίας, ως προνοείται εις το 

άρθρον 67* 
εξ όλων των δικαιωμάτων, φόρων, διαπυλίων, τελών, 
δασμών, επιβαρύνσεων, δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος ή οιουδήποτε ετέρου νόμου ή οιουδήποτε 
κανονισμού εκδοθέντος δυνάμει αυτών 
εξ όλων των ενοικίων και κερδών των πραγματοποι
ούμενων εκ της δημοτικής περιουσίας· 
εξ όλων των χρηματικών και ετέρων ποινών και εξόδων 
των εισπραττομένων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
ή οιουδήποτε ετέρου Νόμου ή κανονισμών εκδοθέντων 
δυνάμει αυτών 
εξ όλων των άλλων χρημάτων των εισπραττομένων υπό 
του δήμου ή υπαλλήλου, εργάτου ή αντιπροσώπου δήμου 
εξ ονόματος και διά λογαριασμόν αυτού* και 
εκ δωρεών, κληροδοτημάτων ή χορηγιών. 

69. Το ενεργητικόν του δημοτικού ταμείου διατίθεται διά, και 
επιβαρύνεται με τας ακολούθους πληρωμάς: 

(α) την αντιμισθίαν του δημάρχου και την αποζημίωσιν ή τα 
επιδόματα του αντιδημάρχου και των συμβούλων, ως 
προνοούνται εις τον τακτικόν προϋπόλογισμόν του δήμου, 
τους μισθούς, τα τιμαριθμικά επιδόματα και άλλα ωφελή
ματα τα πληρωτέα εις τους υπαλλήλους και έργάτας του 
δήμου· 
πάσας τας αναγκαίως και νομίμως γενομένας υπό του 
συμβουλίου δαπανάς, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου· 
παν ποσόν νομίμως οφειλόμενον υπό του δήμου ή του 
συμβουλίου· 
δημιουργίαν αποθεμάτων από πλεονάσματα και 
χρηματοδότησιν του προϋπολογισμού αναπτύξεως: 

Νοείται ότι ουδεμία πληρωμή διενεργείται εκ του δημοτικού 
ταμείου εκτός εάν αύτη ενεκρίθη υπό του συμβουλίου, εις τον 
τακτικόν προϋπόλογισμόν ή τον προϋπόλογισμόν αναπτύξεως του 
δήμου ή έχη ειδικώς εγκριθή υπδ του συμβουλίου, συμφώνως προς 
την επιφύλαξιν του εδαφίου (1) του άρθρου 66 ή αφορά πληρωμάς 
διενεργούμενος υπό του δημάρχου ποσού μη υπερβαίνοντος τας 
πεντήκοντα λίρας εις εκάστην περίπτωσιν. 

Δημοτικόν 
ταμείον. 

(β) 

(γ) 

(δ) 
(ε) 

Διάθεσις 
χρημάτων 
έκτου 
δημοτικού 
ταμείου. 
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Ο δημοτικός 
ταμίας δέχεται 
και διενεργεί 
τας πληρωμάς. 

Κατάθεσις 
χρημάτων 
εις τράπεζαν. 

Αναλήψεις 
εκ τραπέζης. 

70.—(1) Άπασαι αι πληρωμαί εις το δημοτικόν ταμείον ή εξ 
αυτού διενεργούνται εις τον δημοτικόν ταμίαν ή υπ' αυτού. 

(2) Οσάκις οιαδήποτε πληρωμή εκ του δημοτικού ταμείου 
διενεργήται δι' επιταγής, η τοιαύτη επιταγή δέον όπως— 

(α) υπογράφεται υπό του δημάρχου, ή υφ' οιουδήποτε 
προσώπου εγγράφως εξουσιοδοτηθέντος υπ' αυτού να 
ενεργή επί τούτω διά ή εξ ονόματος αυτού* και 

(β) προσυπογράφεται υπό του δημοτικού γραμματέως. 
71. Πάντα τα χρήματα τα ανήκοντα εις δήμον και τα χρήματα τα 

εισπραττόμενα διά ή προς όφελος δήμου κατατίθενται αμέσως εις τον 
λογαριασμόν του δήμου εις τράπεζαν ή εις οιονδήποτε συνεργατικόν 
πιστωτικόν ίδρυμα ή συνεργατικόν ταμιευτήριον καθοριζομένη ν ή 
καθοριζόμενον υπό του συμβουλίου και υπό τοιούτους όρους ως 
ήθελον καθορισθή διά κανονισμών εκδιδομένων επί τούτω υπό του 
συμβουλίου: 

Νοείται ότι το συμβούλιον δύναται, από καιρού εις καιρόν, να 
εξουσιοδοτή τον δημοτικόν ταμίαν να κατακρατή εις χείρας αυτού 
ποσόν επαρκές διά τας ημερησίας δαπανάς του συμβουλίου. 

72. Ουδέν ποσόν χρημάτων θα αποσύρεται εκ του λογαριασμού 
δήμου τινός εις οιανδήποτε τράπεζαν ή συνεργατικόν πιστωτικόν 
ίδρυμα ή συνεργατικόν ταμιευτήριον, άλλως ή δι' επιταγής υπο
γραφομένης και προσυπογραφομένης εκάστοτε συμφώνως προς τας 
διατάξεις του άρθρου 70. 

Ερμηνεία. 

Κεφ. 224 
3 του 1960 
78 του 1965 
10 του 1966 
75 του 1968 
51 του 1971 
2 του 1978 
16 του 1980 
23 του 1982 
68 του 1984 
82 του 1984. 

Εξουσία του 
συμβουλίου 
ναεπιβάλλη 
δημοτικόν 
τέλος ακινήτου 
ιδιοκτησίας. 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
73. Διά τους σκοπούς των άρθρων 74 έως 79, αμφοτέρων 

συμπεριλαμβανομένων, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου— 
«ακίνητος ιδιοκτησία» κέκτηται την έννοιαν την οποίαν 

απέδωσεν εις τον όρον τούτον το άρθρον 2 του περί Ακινήτου 
Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου· 

«ιδιοκτήτης» σημαίνει το πρόσωπον το οποίον είναι εγγεγραμ
μένον ως ιδιοκτήτης ακινήτου ιδιοκτησίας και περιλαμβάνει παν 
πρόσωπον δικαιούμενον να εγγραφή ως ο ιδιοκτήτης ακινήτου 
ιδιοκτησίας, είτε είναι ούτω εγγεγραμμένος είτε όχι. 
74. Το συμβούλιον οιουδήποτε δήμου κέκτηται εξουσίαν όπως 

επιβάλλη, δι' εγγράφου κεκυρωμένου διά της σφραγίδος του δήμου 
εν σχέσει προς άπασαν την ακίνητον ιδιοκτησίαν την κειμένην εντός 
των δημοτικών ορίων της περιοχής εντός της οποίας τούτο ασκεί τας 
αρμοδιότητας του, επί των ιδιοκτητών της τοιαύτης ακινήτου 
ιδιοκτησίας ετήσιον φόρον καλούμενον «δημοτικόν τέλος ακινήτου 
ιδιοκτησίας», αι εισπράξεις του οποίου κατατίθενται εις το δημο
τικόν ταμείον. 



2297 Ν. 111/85 

75. Ουδέν δημοτικόν τέλος ακινήτου ιδιοκτησίας ορίζεται, 
επιβάλλεται ή εισπράττεται επί της ακολούθου ακινήτου ιδιοκτη

σίας: 
(α) Οιωνδήποτε δημοσίων χώρων ταφής (νεκροταφείων)· 
(β) οιασδήποτε εκκλησίας, παρεκκλησίου, τεμένους, οικημά

των συνελεύσεως ή κτιρίου ή τοιούτου μέρους αυτών, το 
οποίον είναι αφιερωμένον αποκλειστικώς εις την άσκησιν 
δημοσίας λατρείας· 

(γ) οιωνδήποτε υποστατικών χρησιμοποιουμένων ως δημο

σίων νοσοκομείων 
(δ) οιασδήποτε οικοδομής κηρυττομένης ως διατηρητέας 

συμφώνως προς τας διατάξεις του περί Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας Νόμου, ή κηρυττομένης ως αρχαίον μνημείον 
δυνάμει του περί Αρχαιοτήτων Νόμου· 

(ε) οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας κατεχόμενης και εγγε

γραμμένης εις τα βιβλία του οικείου επαρχιακού κτηματο

λογικού γραφείου επί καταπιστεύματι (in trust) δι' 
οιονδήποτε δημόσιον σχολείον λειτουργούν δυνάμει οιου

δήποτε εκάστοτε εν ισχύι περί στοιχειώδους, μέσης ή 
ανωτέρας εκπαιδεύσεως νόμου* 

(στ) οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας κατεχόμενης ή χρησι

μοποιούμενης αποκλειστικώς διά τους σκοπούς οιουδή

ποτε φιλανθρωπικού ιδρύματος δημοσίου χαράκτηρος, 
συντηρουμένου κυρίως εκ δωρεών ή εκουσίων εισφορών 
καθ' ην έκτασιν η τοιαύτη ακίνητος ιδιοκτησία κατέχεται 
διά τους τοιούτους σκοπούς· 

(ζ) οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας ανηκούσης εις την 
Δημοκρατίαν ή εις οιονδήποτε δήμον 

(η) ακινήτου ιδιοκτησίας ανηκούσης εις αθλητικόν σωματείον 
συνισταμένης εκ γηπέδων, αθλητικών εγκαταστάσεων ή 
οικημάτων χρησιμοποιουμένων υπό του σωματείου· 

(θ) εγγεγραμμένης ή καταγεγραμμένης εις τα βιβλία του 
επαρχιακού κτηματολογικού γραφείου ως τόπου κοινής 
νομής· 

(ι) καταγεγραμμένης ή εκχωρηθείσης από αμνημονεύτων 
χρόνων προς κοινήν χρήσιν κοινότητος τίνος. 

76. Το δημοτικόν τέλος ακινήτου ιδιοκτησίας θα είναι ποσοστόν 
12 1/2% επί της εκτετιμημένης αξίας της ακινήτου ιδιοκτησίας ως 
αύτη είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη εις τα βιβλία του οικείου 
επαρχιακού κτηματολογικού γραφείου κατά την 31 ην Δεκεμβρίου 
1983. 

77. Το δημοτικόν τέλος ακινήτου ιδιοκτησίας είναι πληρωτέον 
υπό των ιδιοκτητών ή των προσώπων των κατακεχωρισμένων εις τα 
βιβλία του επαρχιακού κτηματολογικού γραφείου ως ιδιοκτητών 
αυτής και εισπράττεται υπό του οικείου συμβουλίου: 

Νοείται ότι οιονδήποτε συμβούλιον δύναται, εάν ούτως αποφα

σίση, να υποβάλη παράκλησιν εις τον Υπουργόν Οικονομικών όπως 

Απαλλαγαί. 

90 του 1972 
56 του 1982. 
Κεφ. 31. 
48 του 1964 
32 του 1973. 

Δημοτικόν 
τέλος 
ακινήτου 
ιδιοκτησίας. 

Είσπραξις 
δημοτικού 
τέλους 
ακινήτου 
ιδιοκτησίας. 



Ν. 111/85 2298 

31 του 1962. 

Το δημοτικόν 
τέλος ακινήτου 
ιδιοκτησίας 
καθίσταται 
πληρωτέον 
κλπ. 

Μη εφαρμογή 
του νόμου 
εις ωρισμένας 
περιπτώσεις. 

το τοιούτο τέλος εισπράττεται υπό της Κυβερνήσεως, ο δε 
Υπουργός Οικονομικών δύναται να αποδεχθή την τοιαύτην παρά

κλησιν και να δώση ανάλογους οδηγίας· επί τούτω το δημοτικόν 
τέλος ακινήτου ιδιοκτησίας εισπράττεται καθ' ον τρόπον εισπράτ

τονται φόροι δυνάμει του περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου, εν 
συνεχεία δε και μετά την αφαίρεσιν εξ αυτού των εξόδων εισπρά

ξεως, τούτο καταβάλλεται εις το δημοτικόν ταμείον. 
78.—(1) Το δημοτικόν τέλος επί της ακινήτου ιδιοκτησίας της 

κειμένης εντός των δημοτικών ορίων οιουδήποτε δήμου καθίσταται 
πληρωτέον υπό του ιδιοκτήτου της τοιαύτης ιδιοκτησίας την 
τριακοστήν Ιουνίου του έτους αναφορικώς προς το οποίον τούτο 
επεβλήθη: 

Νοείται ότι εάν δι ' οιονδήποτε λόγον το δημοτικόν τέλος ανα

φορικώς προς ακίνητον ιδιοκτησίαν δεν δύναται να εισπραχθή παρά 
του ιδιοκτήτου αυτής, τούτο δύναται να καταβληθή κατά τον αυτόν 
τρόπον υπό παντός νομίμου κατόχου αυτής, άμα δε τη τοιαύτη 
καταβολή ο κάτοχος θα αποζημιούται υπό του ιδιοκτήτου αναφο

ρικώς προς το ούτω καταβληθέν υπ' αυτού ποσόν, και θα δικαιούται 
να αφαίρεση το τοιούτο ποσόν εκ πάσης αμέσως μετά την κατα

βολήν καθισταμένης πληρωτέας δόσεως του μισθώματος της τοιαύ

της ιδιοκτησίας. 
(2) Εάν το δημοτικόν τέλος ακινήτου ιδιοκτησίας δεν καταβληθή 

μέχρι της 30ής Σεπτεμβρίου του έτους αναφορικώς προς το οποίον 
τούτο επεβλήθη, θα προστίθεται εις αυτό επιβάρυνσις ίση προς το 
εκάστοτε μέγιστον επιτρεπόμενον επιτόκιον εις την Δημοκρατίαν. 

(3) Παν πρόσωπον αρνούμενον να καταβάλη το υπ' αυτού 
οφειλόμενον τέλος, ομού μετά της υπό του εδαφίου (2) προβλε

πομένης επιβαρύνσεως, εντός τριάκοντα ημερών από της 30ής 
Σεπτεμβρίου, είναι ένοχον αδικήματος και, εν περιπτώσει καταδίκης, 
υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας διακοσίας 
λίρας. 

79.—(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά κανονισμών 
δημοσιευομένων εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας να 
καθορίζη κριτήρια επί τη βάσει των οποίων αι διατάξεις των άρθρων 
73 έως 78, αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων, δεν θα ισχύουσιν 
αναφορικώς προς περιοχάς εντός των δημοτικών ορίων οιουδήποτε 
δήμου. 

(2) Η εν λόγω περιοχή καθορίζεται διά γνωστοποιήσεως του 
Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιευομένης εις την επίσημον εφημε

ρίδα της Δημοκρατίας. 

Τήρησις 
λογαριασμών. 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ 
80.—(1) Έκαστον συμβούλιον μεριμνά όπως τηρήται υπό του 

δημοτικού ταμίου αληθής λογαριασμός όλων των υπό, ή διά λογα

ριασμόν, του δήμου εισπραττομένων και πληρωνομένων χρημάτων, 
βάσει των λογιστικών αρχών των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων 
και του ιστορικού κόστους. 
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(2) Έκαστον συμβούλιον μεριμνά επίσης όπως τηρούνται οι 
κατάλληλοι λογαριασμοί, βιβλία και καταστάσεις λογαριασμών, τα 
οποία ετοιμάζονται συμφώνως προς τας ενδεδειγμένος λογιστικός 
αρχάς και πρότυπα. 

81.—(1) Μετά την λήξιν εκάστου οικονομικού έτους, και εν πάση 
περιπτώσει ουχί αργότερον της 30ής Απριλίου του επομένου έτους 
ετοιμάζονται υπό εκάστου δήμου τελικοί λογαριασμοί οι οποίοι, 
αφού πιστοποιηθούν υπό του δημάρχου και του δημοτικού ταμίου, 
υποβάλλονται προς έλεγχον υπό του Γενικού Ελεγκτού της Δημο

κρατίας. 
(2) Αι οικονομικαί δοσοληψίαι των συμβουλίων, οι λογαριασμοί 

και η εν γένει οικονομική διαχείρισις αυτών ελέγχονται υπό του 
Γενικού Ελεγκτού. 

(3) Μετά τον έλεγχον, ο Γενικός Ελεγκτής υποβάλλει τους 
ηλεγμένους λογαριασμούς, ομού μετά της επ' αυτών εκθέσεως του, 
εις το συμβούλιον, εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων και τον 
Υπουργόν ο οποίος μεριμνά διά την δημοσίευσίν των εις την 
επίσημον Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

(4) Αφού οι τοιούτοι λογαριασμοί ελεγχθούν και αντίγραφον 
τούτων δημοσιευθή εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας 
ούτοι θεωρούνται κλειστοί, και μετά την εκπνοήν ενός μηνός από 
της ημερομηνίας της τοιαύτης δημοσιεύσεως ουδείς θα δύναται να 
αμφισβήτηση τούτους δι' οιονδήποτε λόγον, εκτός μόνον διά λόγους 
ανεντιμότητος ή δόλου ή διά την ανάκτησιν καθυστερημένων 
εσόδων. 

(5) Τα έξοδα εξελέγξεως των λογαριασμών καθορίζονται υπό του 
Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας και καταβάλλονται υπό του 
συμβουλίου εκάστου δήμου εις το Πάγιον Ταμείον της Δημοκρατίας. 

82.—(1) Διά τους σκοπούς οιουδήποτε ελέγχου ο Γενικός 
Ελεγκτής της Δημοκρατίας δύναται να καλέση οιονδήποτε μέλος του 
συμβουλίου ή υπάλληλον του δήμου όπως παράσχη εις αυτόν 
πληροφορίας ή επεξηγήσεις ή προσκόμιση οιονδήποτε πρακτικόν, 
βιβλίον, σύμβασιν, λογαριασμόν, τιμολόγιον ή οιονδήποτε έτερον 
έγγραφον αναγκαίον διά τον ασκούμενον έλεγχον. 

(2) Παν πρόσωπον το οποίον— 
(α) αμελεί, παραλείπει ή αρνείται να προσκόμιση εις τον 

Γενικόν Ελεγκτήν της Δημοκρατίας οιονδήποτε των 
εγγράφων των αναφερομένων εις το εδάφιον (1)· ή 

(β) αμελεί, παραλείπει ή αρνείται να παράσχη εις τον 
Γενικόν Ελεγκτήν της Δημοκρατίας οιασδήποτε πληρο

φορίας ή επεξηγήσεις τας οποίας ήθελε ζητήσει παρ' 
αυτού· ή 

(γ) παρέχει εις τον Γενικόν Ελεγκτήν της Δημοκρατίας πλη

ροφορίας ή επεξηγήσεις αι οποίαι εν γνώσει του είναι 
ψευδείς ή εσφαλμένοι όσον αφορά οιανδήποτε ουσιώδη 
λεπτομέρειαν, 

είναι ένοχον αδικήματος και, επί τη καταδίκη αυτού, υπόκειται εις 
χρηματικήν ποινήν.μη υπερβαίνουσαν τας εκατόν λίρας. 

Έλεγχος 
λογαριασμών. 

Εξουσία 
Γενικού 
Ελεγκτού 
όπως ζήτηση 
βιβλία, κλπ. 
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Γενική 
αρμοδιότης 
των δήμων. 

Καθήκοντα 
συμβουλίου. 

Πολεοδομική 
εξουσία. 

90 του 1972 
56 του 1982. 

Συστήματα 
υδρεύσεως. 

Συστήματα 
υπονόμων και 
αποχετεύσεως. 
1 του 197! 
24 του 1972 
15 του 1978. 
Όμβρια 
ύδατα. 

Χρήσις, κλπ. 
οδών και 
γεφυρών. 

Ονομασία 
οδών, κλπ. 

Καθαριστής, 
κλπ., του 

;$ήμου. 

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ 

83. Εις την αρμοδιότητα των δήμων ανήκει η διοίκησις όλων των 
τοπικών υποθέσεων αυτού και όλαι αι εξουσίαι δι' ων ο δήμος είναι 
νομίμως περιβεβλημένος θα ασκούνται υπό του συμβουλίου και του 
δημάρχου, ως εις τον παρόντα Νόμον προνοείται. 

84. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οιουδή
ποτε ετέρου εκάστοτε εν ισχύι νόμου, το συμβούλιον θα εκτελή, εν 
τω μέτρω των οικονομικών δυνατοτήτων του δήμου, εντός των 
δημοτικών ορίων πάντα ή οιαδήποτε των ακολούθων καθηκόντων, 
ήτοι— 

(α) θα φροντίζη διά την εφαρμογήν των διατάξεων του περί 
Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και θα ενεργή ως 
πολεοδομική αρχή διά τους σκοπούς του τοιούτου νόμου 
εν τη ενασκήσει οιωνδήποτε αρμοδιοτήτων αι οποίαι 
τυχόν ήθελον μεταβιβασθή εις αυτό υπό του Υπουργού· 

(β) θα προνοή διά την καασκευήν, συντήρησιν και λει
τουργίαν συστημάτοιν υδρν ύσεως του δήμου και διά την 
προμήθειαν ικανοποιητικήΓ και επαρκούς ποσότητος 
ύδατος δι' ύδρευσιν αυτού οσάκις δεν υφίσταται εν 
λειτουργία σύστημα υδρεύο εω>; του δήμου δυνάμει 
οιουδήποτε ετέρου νόμου* 

(γ) θα προνοή διά την κατασκευήν, συντήρησιν και λει
τουργίαν συστημάτων αποχετεύσεως λυμάτων του δήμου 
δι' εφαρμογής των διατάξεων του περί Αποχετευτικών 
Συστημάτων Νόμου* 

(δ) θα προνοή διά την κατασκευήν, συντήρησιν και λει
τουργίαν συστημάτων αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων 

(ε) θα προνοή διά την κατασκευήν, συντήρησιν, καθαριότητα, 
φωτισμόν και ελευθέραν χρήσιν των οδών και γεφυρών θα 
ελέγχη την κατασκευήν, μετατροπήν, κλείσιμον ή αλλα
γήν κατευθύνσεως οιωνδήποτε οδών και γεφυρών και θα 
παρεμποδίζη την καθ' οιονδήποτε τρόπον παρακώλυσιν 
της ελευθέρας χρήσεως οιασδήποτε οδού και γέφυρας* 

(στ)— θα προνοή διά την ονομασίαν όλων των οδών διά της 
τοποθετήσεως καταλλήλων πινακίδων εις περίοπτα μέρη 
αυτών και διά την αρίθμησιν όλων των παρόδιων 
υποστατικών 

(ζ) θα προνοή διά την καθαριότητα και υγιεινήν κατάστασιν 
του δήμου* διά την συλλογήν, αποκομιδήν, διάθεσιν και 
επεξεργασίαν των σκυβάλων, θα ελέγχη και παρεμποδίζη 
την συσσώρευση* σκυβάλων εις οιονδήποτε δημόσιον ή 
ιδιωτικόν υποστατικόν ή χώρον, θα προμηθεύη και δια
τηρή εις υγιεινήν κατάστασιν δημόσια σκυβαλοδοχεία ή 
άλλα δοχεία ή χώρους διά προσωρινήν εναπόθεσιν και 
αποκομιδήν σκυβάλων, και θα προνοή διά. την λήψιν 
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παντός μέτρου αναγκαίου διά την εξάλειψιν και μετα
κίνησιν οιασδήποτε ακαθαρσίας ή απορριμμάτων και διά 
την περιστολήν οιασδήποτε οχληρίας· 

(η) θα μεριμνά διά, και ελέγχη, την διατήρησιν και προ
στασίαν της καλής εμφανίσεως του δήμου και την 
προστασίαν του φυσικού αυτού περιβάλλοντος, και θα 
προνοή διά την λήψιν παντός μέτρου ή την κατασκευήν 
παντός αναγκαίου ή χρησίμου έργου διά την εκπλήρωσιν 
των σκοπών τούτων 

(θ) θα προνοή, ελέγχη και μεριμνά διά την δημοσίαν υγείαν, 
την υγιεινήν των τροφίμων και ποτών των προοριζομένων 
δι' ανθρωπίνην κατανάλωσιν, την καθαριότητα και 
υγιεινήν κατάστασιν των υποστατικών ή χώρων όπου 
τοιαύτα τρόφιμα ή ποτά παρασκευάζονται, πωλούνται, 
εκτίθενται προς πώλησιν ή καταναλίσκονται και των εις 
τα τοιαύτα υποστατικά ή τους τοιούτους χώρους χρησιμο
ποιουμένων συσκευών, μηχανημάτων, εργαλείων, αντικει
μένων ή πραγμάτων, και θα προνοή διά την κατάσχεσιν 
και καταστροφήν ή διάθεσιν οιουδήποτε ή οιωνδήποτε 
τούτων εάν θεωρηθούν επιβλαβή εις την δημοσίαν υγείαν 
ή δυνάμενα να υποβοηθήσουν την εξάπλωσιν οιασδήποτε 
μολυσματικής νόσου, και θα λαμβάνη όλα τα εκάστοτε 
αναγκαία μέτρα διά την διασφάλισιν και προστασίαν της 
δημοσίας υγείας· 

(ι) θα προνοή διά την ίδρυσιν, είτε εντός των δημοτικών 
ορίων είτε εκτός αυτών κοιμητηρίων, θα ελέγχη τας 
διαστάσεις, και θα καθορίζη κριτήρια επί τη βάσει των 
οποίων θα ορίζωνται αι τιμαί των τάφων και εν συνεργα
σία μετά των αρμοδίων θρησκευτικών αρχών θα μεριμνά 
διά την συντήρησιν και λειτουργίαν των τοιούτων κοιμη
τηρίων και θα ελέγχη την εκφοράν των νεκρών 

(ια) θα ελέγχη, περιορίζη ή απαγορεύη την ενάσκησιν 
οιουδήποτε επαγγέλματος, επιχειρήσεως ή εργασίας επί ή 
πλησίον οιασδήποτε οδού κατά τρόπον δυνάμενον να 
επηρεάση τας ανέσεις της περιοχής ή να προκαλέση 
ενόχλησιν ή δυσχέρειαν εις τους περιοίκους ή τους 
διακινούμενους επί των τοιούτων οδών 

(ιβ) θα προνοή διά την κατασκευήν, συντήρησιν και λει
τουργίαν δημοσίων λουτρών, αποχωρητηρίων και άλλων 
υγειονομικών εγκαταστάσεων, και θα ρυθμίζη την υγιεινήν 
κατάστασιν αυτών και τα δικαιώματα τα πληρωτέα διά την 
χρήσιν τούτων 

(ιγ) θα επιτηρή και ελέγχη όλα τα αρτοποιεία* 
(ιδ) θα ρυθμίζη και θα απαγορεύη την διατήρησιν, εκτροφή ν ή 

φύλαξιν οιωνδήποτε ζώων ή πτηνών 
(ιε) θα προνοή διά την ίδρυσιν, συντήρησιν, και λειτουργίαν 

αναπαυτηρίων, αγαθοεργών ή φιλανθρωπικών σταθμών, 

Καλή εμφάνι· 
σις κλπ., 
του δήμου. 

Δημοσία 
υγεία, 
υγιεινή 
τροφίμων, 
κλπ. 

Ίδρυσις 
και λειτουργία 
κοιμητηρίων. 

Έλεγχος 
επαγγελμάτων 
κλπ. εις οδούς. 

Δημόσια 
λουτρά κλπ. 

Αρτοποιεία. 

Εκτροφή κλπ. 
ζώων ή 
πτηνών. 
Αγαθοεργά 
κλπ. ιδρύματα. 
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Σφαγεία 
69 του 1981. 

Επιβλαβή, κλπ. 
επαγγέλματα. 

Διέλευσις κλπ. 
ζώων. 

Θέατρα, κλπ. 

Άδειαι, κλπ. 

Εξουσίαι 
συμβουλίου. 

σχεδίων και ιδρυμάτων, και οιωνδήποτε άλλων σταθμών, 
σχεδίων ή ιδρυμάτων προς παροχήν κοινωνικών, υγειο
νομικών, παραϊατρικών υπηρεσιών και πρώτων ιατρικών 
βοηθειών εις ενδεή ή ανίκανα πρόσωπα, και θα ανεγείρη, 
συντηρή και λειτουργή δημοτικός κατοικίας, υφ' ους 
όρους το συμβούλιον ήθελεν εκάστοτε αποφασίσει* 

(ιστ) εις περίπτωσιν καθ' ην δεν ήθελον εφαρμοσθή εις τον 
δήμον αι διατάξεις του περί Σφαγείων Νόμου, θα προνοή 
διά την υπό του δήμου είτε εντός είτε εκτός των δημο
τικών ορίων ίδρυσιν, συντήρησιν, λειτουργίαν και έλεγ
χον σφαγείων και θα ρυθμίζη την σφαγήν των ζώων, τα 
πληρωτέα δικαιώματα διά την χρήσιν των σφαγείων προς 
σφαγήν ζώων, την κατάσχεσιν και καταστροφήν ζώων ή 
κρέατος τα οποία δεν εσφάγησαν εντός των τοιούτων 
σφαγείων, την μεταφοράν των σφαγίων εντός καταλλήλως 
διεσκευασμένων οχημάτων εκ του σφαγείου εις τον τόπον 
διαθέσεως τούτων, και την πληρωμή ν δικαιωμάτων διά την 
τοιαύτην μεταφοράν 

(ιζ) θα ρυθμίζη, ελέγχη, περιορίζη ή απαγορεύη οιονδήποτε 
επιτήδευμα, επιχείρησιν, επάγγελμα ή εργασίαν η οποία 
δυνατόν να είναι επιβλαβής εις την δημοσίαν υγείαν, ή 
πηγή δημοσίου κινδύνου ή οχληρίας ή ενοχλήσεως των 
προσώπων των διαμενόντων εις την περιοχή ν, ή εάν τούτο 
κρίνεται σκόπιμον διά το δημόσιον συμφέρον 

(ιη) θα ρυθμίζη, ελέγχη, περιορίζη ή απαγορεύη την διέλευσιν 
οιωνδήποτε ζώων διά ή επί οιασδήποτε οδού· 

(ιθ) θα ρυθμίζη και ελέγχη, περιορίζη ή απαγορεύη την 
λειτουργίαν οιωνδήποτε θεάτρων ή υποστατικών ή χώρων 
όπου παρουσιάζονται ή εκτελούνται δημόσια θεάματα και 
θα χορηγή αδείας διά την χρήσιν τοιούτων θεάτρων ή 
υποστατικών ή χώρων 

(κ) θα χορηγή ή εκδίδη τας υπό του παρόντος Νόμου 
προνοουμένας αδείας και, τηρουμένων των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου, θα επιβάλλη εις τας τοιαύτας αδείας 
τοιούτους όρους ή περιορισμούς ως το συμβούλιον ήθελε 
κρίνει αναγκαίον ή σκόπιμον, και θα αναστέλλη ή ακυροί 
τας τοιαύτας αδείας οσάκις το συμβούλιον δι' εύλογον 
αιτίαν θεωρή τούτο σκόπιμον. 

85.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου— 
(α) το συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως, τη εγκρίσει του 

Υπουργικού Συμβουλίου και υπό τοιούτους όρους ως το 
Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν ορίσει, συναπτή από 
καιρού εις καιρόν δάνειον ή δάνεια παρ' οιουδήποτε ή 
οιωνδήποτε προσώπων διά την εκτέλεσιν έργων δημοσίας 
ωφελείας, τα δάνεια δε ταύτα δέον όπως χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικώς διά την εκτέλεσιν των τοιούτων έργων 

(β) το συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως προς ασφάλειαν 
του δανειστού προς αποπληρωμή ν δανείου ή δανείων 
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συναφθέντων υπό του δήμου επί τη βάσει των διατάξεων 
του εδαφίου (1), υποθηκεύη τη εγκρίσει του Υπουργού 
οιανδήποτε ακίνητον ιδιοκτησίαν του δήμου

(γ) το συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως τη εγκρίσει του 
Υπουργικού Συμβουλίου εκδίδη χρεώγραφα εν σχέσει 
προς οιονδήποτε δάνειον ή οιαδήποτε δάνεια συναφθέντα 
επί τη βάσει των διατάξεων του εδαφίου (1)· 

(δ) τα χρηματικά ποσά τα απαιτούμενα διά την αποπληρωμή ν 
του κεφαλαίου και των τόκων δανείου ή δανείων 
συναφθέντων υπό του δήμου και οιωνδήποτε άλλων 
εξόδων ή ποσών εν σχέσει με την υπηρεσίαν τούτων, επί 
τη βάσει των διατάξεων του εδαφίου (1) βαρύνουν τα 
έσοδα και το ενεργητικόν του δήμου. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το συμβού

λιον κέκτηται εξουσίαν εντός των δημοτικών ορίων— 
(α) να συναπτή προσωρινώς δάνειον παρά της τραπέζης ή του 

συνεργατικού ιδρύματος όπου ο δήμος διατηρεί λογα

ριασμόν, δι ' οιονδήποτε ποσόν ή ποσά συνολικώς μη 
υπερβαίνοντα τα είκοσι τοις εκατόν των εσόδων του 
προϋπολογισμού του δήμου διά την τρέχουσαν περίοδον: 

Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να 
εγκρίνη την σύναψιν τοιούτου δανείου δι ' οιονδήποτε 
ποσόν υπερβαίνον τα είκοσι τοις εκατόν των εσόδων του 
δήμου ως ανωτέρω αναφέρεται και η τοιαύτη έγκρισις 
δέον όπως περιλαμβάνη πρόνοιαν ως προς τον χρόνον 
αποπληρωμής του τοιούτου δανείου* 

(β) να αποκτά δι ' ιδιωτικής συμβάσεως οιανδήποτε ακίνητον 
ιδιοκτησίαν ή οιονδήποτε μέρος αυτής, είτε εντός είτε 
εκτός των δημοτικών ορίων, δι' οιονδήποτε σκοπόν 
δημοσίας ωφελείας, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου ή οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύι νόμου· 

(γ) να προνοή διά την εγκαθίδρυσιν και ρύθμισιν δημοτικών 
αγορών και να ρυθμίζη τα δικαιώματα, ενοίκια και δια

πύλια τα πληρωτέα διά την χρήσιν των τοιούτων αγορών 
(δ) να προνοή διά την παραχώρησιν ειδικών χώρων διά την 

πώλησιν ζώων και φθαρτών ειδών, και να ρυθμίζη τον 
τρόπον πωλήσεως των τοιούτων ζώων και φθαρτών.ειδών 
και τα δικαιώματα, ενοίκια και διαπύλια διά την χρήσιν 
των τοιούτων ειδικών χώρων 

(ε) να παρέχη, ιδρύη, σχεδιάζη, φυτεύη, βελτιώνη, συντηρή, 
διατηρή και ρυθμίζη πάρκα, κήπους, γήπεδα, κολυμβη

τήρια, κολυμβητικός δεξαμενάς, κέντρα διά ψυχαγωγίαν, 
κέντρα νεότητος, χώρους αναψυχής ή ψυχαγωγίας προς 
χρήσιν υπό του κοινού και οιασδήποτε άλλας ανέσεις, και 
να συνεισφέρη εις τας δαπανάς ιδρύσεως ή συντηρήσεως 
οιωνδήποτε τοιούτων ιδιωτικών χώρων αναψυχής ή ψυχα

γωγίας προοριζομένων προς χρήσιν υπό του κοινού* 

Εξουσία 
προσωρινού 
δανεισμού. 

Απόκτησις 
ακινήτου 
ιδιοκτησίας. 

Δημοτικαί 
αγοραί, 
δικαιώματα. 

Αγοραί ζώων 
και φθαρτών 
ειδών. 

Χώροι 
αναψυχής, 
κλπ. 
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Δένδρα. (στ) να φυτεύη δένδρα κατά μήκος οιασδήποτε οδού και να 

τοποθετή προστατευτικά καλύμματα δένδρων 
κολύμβησις. (ζ) να ρυθμίζη την θαλασσίαν κολύμβησιν και κατασκευάζη, 

συντηρή και διατηρή τοιαύτα έργα και διευκολύνσεις αι 
οποίαι κατά την γνώμην του συμβουλίου είναι αναγκαίοι 
ή επιθυμηταί διά την ασφάλειαν και άνεσιν των προσώπων 
τα οποία συχνάζουν εις την παραλίαν 

(η) να ρυθμίζη την χρήσιν ή λειτουργίαν κολυμβητηρίων και 
κολυμβητικών δεξαμενών, ακαλύπτων ή κεκαλυμμένων μη 
τελουσών υπό την διοίκησιν των δήμων, προς — 
(ι) εξασφάλισιν της καθαριότητος του εντός αυτών υ

πάρχοντος ή χρησιμοποιουμένου ύδατος και την 
απαλλαγήν τούτου εκ των πάσης φύσεως ξένων 
ουσιών, αι οποίαι είναι ενδεχόμενον να είναι επι

βλαβείς εις την υγείαν των λουσμένων 
(ιι) εξασφάλισιν της επάρκειας και καθαριότητος των 

επ' αυτών ή εν αυταίς εγκαταστάσεων 
(ιιι) ρύθμισιν της συμπεριφοράς των εις ταύτα ή ταύτας 

συχναζόντων προσώπων, και 
(ιν) ασφάλειαν των λουσμένων: 

Νοείται ότι η παρούσα παράγραφος δεν τυγχάνει 
εφαρμογής επί κολυμβητηρίων ή κολυμβητικών δεξαμε

νών μη προοριζομένων προς χρήσιν υπό του κοινού και 
διά την χρήσιν ή εν σχέσει προς την χρήσιν των οποίων 
ουδεμία επιβάρυνσις επιβάλλεται. 

Τέλος (θ) (ι) να επιβάλλη τέλος επί όλων των πληρωμών των 
θεάματος. γενομένων υπό οιουδήποτε προσώπου αίτινες εισ

πράττονται διά την είσοδον αυτού εις οιονδήποτε 
δημόσιον θέαμα

(ιι) να προνοή ότι ουδέν πρόσωπον θα δύναται επί 
πληρωμή να εισέρχεται εις οιονδήποτε δημόσιον 
θέαμα, ειμή μόνον διά εισιτηρίου χαρτοσεσημασμέ

νου ή σημειουμένου κατά τρόπον δεικνύοντα ότι το 
τέλος επληρώθη* 

(ιιι) να καθορίζη τον τρόπον καθ' ον το τέλος θα 
εισπράττεται και πληρώνεται* 

(ιν) να εξαιρή της πληρωμής του τέλους ή να επιστρέφη 
το σύνολον ή οιονδήποτε μέρος του τέλους εις 
περίπτωσιν οιουδήποτε δημοσίου θεάματος αι εισ

πράξεις του οποίου εν όλω ή εν μέρει διατίθενται διά 
φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς ή αγαθοεργούς 
σκοπούς ή διά την προώθησιν των αθλημάτων ή του 
αθλητισμού. 
Διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου ο όρος 

«δημόσιον θέαμα» σημαίνει οιανδήποτε εκτέλεσιν έργου 
επί σκηνής, ή κινηματογραφικήν ή χορευτικήν παρά, 
στασιν, ή οιονδήποτε έτερον θέαμα εις το οποίον επιτρέ

πεται η είσοδος του κοινού. 
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να προνοή διά την προς το συμβούλιον καταβολήν 
υπό εκάστου διευθυντού ή υπευθύνου της επιχειρή
σεως ξενοδοχείου, τουριστικού καταλύματος ή οι
κοτροφείου των κατωτέρω καθοριζομένων τελών δι' 
έκαστον πρόσωπον ηλικίας άνω των δέκα ετών δι' 
εκάστην νύκτα διαμονής του εις τοιούτο ξενο
δοχείον, τουριστικόν κατάλυμα ή οικοτροφείον: 

Ξενοδοχεία, 
κλπ. 

Κυρίως ξενοδοχεία 
ξενοδοχεία 
και συγκροτήματα < 
οικήσεων 

Οικοτροφεία 

Ξενοδοχεία άνευ 
αστέρος και 
ξενώνες 

Κέντρα διακοπών 
και τουριστικοί 
κατασκηνώσεις 

Ωργανωμένα διαμε
ρίσματα και συγ
κροτήματα τουρι
στικών επαύλεων 

Τουριστικά χωρία: 

5 αστέρων 
4 αστέρων 
3 αστέρων 
2 αστέρων 
1 αστέρος 
α' κατηγορίας 
β' κατηγορίας 
γ ' κατηγορίας 

1ης τάξεως 
2ας τάξεως 

Πολυτελείας 
1ης τάξεως 
2ας τάξεως 
3ης τάξεως 
1ης τάξεως 
2ας τάξεως 

20 σεντ 
15 σεντ 
12 σεντ 
9 σεντ 
7 σέντ 

12 σεντ 
9 σεντ 
7 σεντ 

5 σεντ 

7 σεντ 
4 σεντ 

15 σεντ 
12 σεντ 
9 σεντ 
7 σεντ 

12 σεντ 
9 σεντ 

να ορίζη τον χρόνον και τον τρόπον καταβολής των 
τοιούτων τελών εις το συμβούλιον 
να απαιτή όπως έκαστος διευθυντής ή υπεύθυνος της 
επιχειρήσεως ξενοδοχείου, τουριστικού καταλύματος 
ή ξενώνος ύπνου παρουσιάζη, καθ* οιονδήποτε εύ
λογον χρόνον ως το συμβούλιον ήθελεν ορίσει, τα 
έντυπα και βιβλία τα σχετιζόμενα προς την κατα
βολήν των ως άνω τελών προς επιθεώρησιν και 
έλεγχον υπό παντός προσώπου οριζομένου υπό του 
συμβουλίου. 

Εν τη παρούση παραγράφω «ξενοδοχείον» σημαί
νει παν ξενοδοχείον, ξενοδοχειακήν μονάδα, ξενο
δοχειακόν κατάστημα και οικοτροφείον υπαγόμενον 
εις τας διατάξεις των άρθρων 3 και 25Α του περί 
Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου 
και «τουριστικόν κατάλυμα» σημαίνει παν τουρι
στικόν κατάλυμα υπαγόμενον εις τας διατάξεις των 
άρθρων 17 και 18 του περί Ξενοδοχείων και Τουρι
στικών Καταλυμάτων Νόμου. 

40 του 1969 
52 του 1970 
17 του 1973 
34 του 1974 
28 του 1985. 
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Ταμείον 
συντάξεων 
κλπ. 

Ταμεία 
προνοίας, κλπ. 

Καθυστε

ρήσεις. 

Συμβάσεις 
δι' εκτέλεσιν 
έργων κοινής 
ωφελείας, κλπ. 

να διοργανώνη, συμμετέχη εις την διοργάνωσιν ή επίβλε
ψιν, ενθαρρύνη ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον προωθή 
την πνευματικήν, καλλιτεχνικήν, πολιτιστικήν, μορφω
τικήν, αθλητικήν και οιανδήποτε άλλην παρομοίαν δρα
στηριότητα ή εκδήλωσιν, συμπεριλαμβανομένης της ιδρύ
σεως και λειτουργίας θεάτρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, 
ορχήστρας, χορωδίας, αθλητικών εγκαταστάσεων, πινακο
θηκών και μουσικών αιθουσών, και επιβραβεύσεως οιων
δήποτε προσώπων, σωματείων ή ιδρυμάτων διακρινομένων 
εις οιανδήποτε των ανωτέρω δραστηριοτήτων ή εκδη
λώσεων και προωθήσεως γενικώς των δημοσίων σχέσεων 

(ιβ) να χορηγή φιλοδωρήματα ή συντάξεις εις υπαλλήλους και 
εργάτας του δήμου ως και εις χήρας και τέκνα αυτών, και 
να ιδρύη ταμείον συντάξεων. Η χορήγησις των τοιούτων 
φιλοδωρημάτων και συντάξεων ως και παν σχετικόν ή 
παρεμπίπτον ή επακόλουθον θέμα θα καθορίζεται διά 
δημοτικών κανονισμών εκδιδομένων υπό του συμβουλίου 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 87· 

(ιγ) να συνεισφέρη εις ταμεία προνοίας ή άλλα παρόμοια ή 
ανάλογα ή παρεμφερή το.μεία ή σχέδια ιδρυόμενα ή 
συνιστάμενα προς όφελος tcov υπαλλήλων ή εργατών του 
δήμου και να καθορίζη εκ ίσοτε την συνεισφοράν του 
δήμου εις τα τοιαύτα ταμεία η σχέδια* 

(ιδ) να διαγραφή οιασδήποτε μη δυναμένας να ανακτηθούν 
καθυστερήσεις εσόδων μη υπερβαίνουσας εις εκάστην 
περίπτωσιν το ποσόν των πεντήκοντα λιρών, και, τη 
εγκρίσει του Υπουργού, να διαγραφή οιασδήποτε άλλας 
μη δυναμένας να ανακτηθούν καθυστερήσεις εσόδων 
υπερβαίνουσας εις εκάστην περίπτωσιν το ποσόν των 
πεντήκοντα λιρών. 

86.—(1)(α) Οσάκις συμβούλιον δήμου προτίθεται να προβή εις 
την εκτέλεσιν έργου κοινής ωφελείας το οποίον, κατά την 
κρίσιν του, θα ωφελήση και τους κατοίκους ετέρας αρχής 
ή αρχών τοπικής διοικήσεως ή 

(β) εν σχέσει προς την παροχή ν υπηρεσιών αι οποίαι μέχρι 
τούδε παρείχοντο κεχωρισμένως υφ' εκάστης αρχής το
πικής διοικήσεως, 

το τοιούτο συμβούλιον δύναται να συνάψη σύμβασιν μετά της 
τοιαύτης αρχής ή αρχών διά την από κοινού εκτέλεσιν του τοιούτου 
έργου ή την από κοινού παροχήν υπηρεσιών. 

(2) Η τοιαύτη σύμβασις δέον όπως περιλαμβάνη, μεταξύ άλλων, 
πρόνοιαν ως προς τα ακόλουθα: 

(α) το ποσοστόν της συμμετοχής εκάστης σχετικής αρχής 
τοπικής διοικήσεως εις το συνολικόν κόστος του εκτελε
σθησομένου έργου κοινής ωφελείας· 

(β) την'υποχρέωσιν εκάστης σχετικής αρχής τοπικής διοική
σεως ως προς την λειτουργίαν και συντήρησιν του έργου 
τούτου· 
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(γ) το ποσοστόν συμμετοχής εκάστης αρχής τοπικής διοική

σεως εις τα τυχόν έσοδα ή εισπράξεις εκ της λειτουργίας 
του έργου τούτου* 

(δ) την διάθεσιν εκ μέρους εκάστης αρχής τοπικής υ'.οική

σεως, του προσωπικού, εξοπλισμού ή άλλων διευκολύν

σεων των αναγκαίων διά την από κοινού παροχήν των 
σχετικών υπηρεσιών ή την εκτέλεσιν, λειτουργίαν και 
συντήρησιν του έργου κοινής ωφελείας. 

(3) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου — 
«έργον κοινής ωφελείας» περιλαμβάνει την κατασκευήν θεά

τρων, πάρκων, κολυμβητικών δεξαμενών, χώρων αναψυχής ή 
ψυχαγωγίας, κέντρων διά πολιτιστικός εκδηλώσεις, δημιουργίαν 
χώρων διά την εναπόθεσιν και επεξεργασίαν σκυβάλων ή λυ

μάτων, το οποίον εξυπηρετεί ή είναι προς όφελος των κατοίκων 
των σχετικών αρχών τοπικής διοικήσεως και οιονδήποτε έτερον 
έργον το οποίον το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν, από καιρού 
εις καιρόν, καθορίσει ότι αποτελεί έργον κοινής ωφελείας· 

«υπηρεσίαι» περιλαμβάνει τας υπηρεσίας συλλογής και αποκο

μιδής σκυβάλων, κατασκευής και συντηρήσεως οδών και οιανδή

ποτε ετέραν υπηρεσίαν την οποίαν το Υπουργικόν Συμβούλιον 
ήθελεν, από καιρού εις καιρόν, καθορίσει. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
87.—(1) Το συμβούλιον τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου Δημοτικοί 

δύναται, από καιρού εις καιρόν, να εκδίδη, να τροποποιή και κανονισμοί 
ανακαλή δημοτικούς κανονισμούς διά πάντας ή οιονδήποτε των 
ακολούθων σκοπών: 

(α) Να καθιστά ικανόν ή να βοηθά το συμβούλιον να εφαρ

μόζη οιανδήποτε των διατάξεων του άρθρου 53* 
(β) να καθιστά ικανόν ή να βοηθά το συμβούλιον να εφαρ

μόζη τας διατάξεις του άρθρου 71· 
(γ) να καθιστά ικανόν ή να βοηθά το συμβούλιον να εκτελή 

οιονδήποτε των καθηκόντων των ανατιθεμένων εις αυτό 
υπό του άρθρου 84, και να προβλέπη διά τον καθορισμόν 
και την καταβολήν οιωνδήποτε δικαιωμάτων ή επιβα

ρύνσεων εν σχέσει προς αυτά" 
(δ) να καθιστά ικανόν ή να βοηθά το συμβούλιον να εφαρ

μόζη οιανδήποτε των διατάξεων του άρθρου 85 και να 
προνοή διά τον καθορισμόν και την καταβολήν οιωνδή

ποτε δικαιωμάτων, τελών ή επιβαρύνσεων εν σχέσει προς 
αυτάς· 

(ε) να ρυθμίζη και ελέγχη την χορήγησιν ή έκδοσιν οιων

δήποτε αδειών τας οποίας το συμβούλιον έχει εξουσίαν να 
εκδίδη ή να χορηγή δυνάμει του παρόντος Νόμου, και να 
καθορίζη τα καταβλητέα δικαιώματα εν σχέσει προς 
οιανδήποτε τοιαύτην άδειαν και 
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(στ) να ρυθμίζη την ζύγισιν, μέτρησιν και δοκιμήν αγαθών, να 

καθορίζη τα καταβλητέα δικαιώματα εν σχέσει προς 
οιανδήποτε τοιαύτην ζύγισιν, μέτρησιν και δοκιμήν και να 
ελέγχη την είσπραξιν δικαιωμάτων καταβλητέων δυνάμει 
του άρθρου 118. 

(2) Κανονισμοί γινόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατί

θενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον 
τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των 
Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύρωση 
τους ούτω κατατεθέντος Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι 
αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν 
τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύι από 
της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων 
εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι 
δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον 
ούτω τροποποιηθή υπ' αυτής και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης 
δημοσιεύσεως. 

(3) Οιονδήποτε πρόσωπον το οποίον παραβαίνει οιονδήποτε 
δημοτικόν κανονισμόν, είναι ένοχον αδικήματος και, εις περίπτωσιν 
καταδίκης, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας 
εκατόν λίρας, και το εκδικάζον την υπόθεσιν δικαστή ριον δύναται να 
διάταξη όπως οιαδήποτε αντικείμενα ή αγαθά εν σχέσει προς τα 
οποία διεπράχθη το αδίκημα δημευθούν προς όφελος του ενδιαφε

ρομένου δήμου. 

ΤΡΟΧΑΙΑ ΚΙΝΗΣΕ 

Ρύθμισις 88.—(1) Εντός "των δημοτικών ορίων οιουδήποτε δήμου, το 
κινήσω συμβούλιον αυτού, τη συναινέσει του Αρχηγού της Αστυνομίας, 

κέκτηται εξουσίαν, διά δημοτικών κανονισμών εκδιδομένων τη 
εγκρίσει του Υπουργού, να ρυθμίζη και ελέγχη την τροχαίαν κίνησιν 
επί οιασδήποτε οδού, ήτις εξουσία περιλαμβάνει την εξουσίαν— 

(α) να ορίζη χώρους διά στάσιν οχημάτων μη ευρισκομένων 
εν κινήσει, και να καθορίζη τους αριθμούς και τύπους 
οχημάτων εις τα οποία θα επιτρέπεται η στάσις εις τους 
τοιούτους χώρους, να ρυθμίζη οιονδήποτε θέμα εν σχέσει 
με αυτά, και να προνοή διά την πληρωμή ν δικαιωμάτων 
διά την τοιαύτην στάσιν. 

(β) να ορίζη οδούς ή χώρους διά την στάθμευσιν οχημάτων 
και να προνοή διά, και ρυθμίζη, .την εγκατάστασιν με

τρητών σταθμεύσεως εις τοιαύτας οδούς ή χώρους και να 
• προνοή διά την πληρωμή ν δικαιωμάτων εν σχέσει προς 

την τοιαύτην στάθμευσιν και να εγκρίνη. τον καθορισμόν 
δικαιωμάτων διά την στάθμευσιν οχημάτων εις ιδιωτικούς 
χώρους σταθμεύσεως και γενικώς να ρυθμίζη οιονδήποτε 
θέμα εν σχέσει προς τους τοιούτους χώρους· 

(γ) να απαγορεύη απολύτως ή μερικώς την κυκλοφορίαν 
οιουδήποτε είδους τροχαίας εις οιανδήποτε*οδόν πλην της 
κυκλοφορίας πεζών 
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(δ) να ορίζη και να καταργή μονόδρομους διά οχήματα και 
ζώα* 

(ε) να ρυθμίζη και ορίζη σημεία διαβάσεως των οδών υπό των 
πεζών 

(στ) να ρυθμίζη την κίνησιν πεζών και προσώπων τα οποία 
επιβαίνουν ποδηλάτου ή μοτοποδηλάτου ή μοτοσυκλέττας 
ή σύρουν οιονδήποτε τούτων ή σύρουν παιδικά αμαξάκια 
ή χειροκίνητα οχήματα, και την κίνησιν οιωνδήποτε ζώων 
είτε μετά των αναβατών των ή άνευ αυτών 

(ζ) να ανεγείρη, εκθέτη, τοποθετή ή βάφη σήματα διά την 
ρύθμισιν της τροχαίας και να εμποδίζη την ανέγερσιν, 
έκθεσιν, τοποθέτησιν ή βαφήν οιωνδήποτε άλλων σημά
των ή άλλων αντικειμένων πλησίον των τοιούτων ση
μάτων : 

Νοείται ότι τα τοιαύτα σήματα θα είναι ταυτόσημα ή 
όμοια προς τα σήματα τα προνοούμενα υπό του περί 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 86 του 1972 
Νόμου και των κανονισμών των εκδοθέντων δυνάμει του ^ *™ j£™ 
ρηθέντος Νόμου· 2ο του 1978 

64 του 1978 
72 του 1981 
83 του 1983 
75 του 1984. 

(η) να προβαίνη εις τας αναγκαίας διευθετήσεις διά περι
πολίας και ρύθμισιν της τροχαίας κατά την διασταύρωσιν 
των οδών υπό μαθητών μέσω των διαβάσεων πεζών καθ' 
οδόν προς και από το σχολείον των και να εξουσιοδοτή 
κατάλληλα πρόσωπα φέροντα ορισθησομένην υπό του 
Υπουργού στολήν, ίνα διά της επιδείξεως σήματος 
ορισθησομένου υπό του συμβουλίου, υποχρέωση παν 
πρόσωπον το οποίον οδηγεί ή προωθεί όχημα προσεγ
γίζον διακίνησιν μαθητών μέσω της διαβάσεως πεζών 
όπως σταματήση το όχημα τούτο, και γενικώς να ρυθμίζη 
παν θέμα σχετιζόμενον προς διασταύρωσιν μαθητών 

(θ) να απαγορεύη την δι' .οχημάτων ή άλλως πως παρα
κώλυσιν ή παρέμβασιν εις την χρήσιν οιασδήποτε οδού

(ι) να ρυθμίζη την μετακίνησιν παντός μηχανοκινήτου οχή
ματος, εσταθμευμένου ή εγκατελελειμμένου επί τίνος οδού 
παρανόμως και επικινδύνως ή παρανόμως και κατά τρόπον 
εμποδίζοντα την κυκλοφορίαν. 

(2) Διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου και των δυνάμει τούτου εκδιδομένων δημοτικών κανο
νισμών— 

(α) το συμβούλιον δύναται, αφού συμβουλευθή σχετικώς τον 
Αρχηγόν της Αστυνομίας, να διορίζη ως τροχονόμους 
τοσαύτα ικανά και κατάλληλα πρόσωπα και υπό τοιούτους 
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όρους ως το συμβούλιον ήθελεν ορίσει, αι διατάξεις δε 
του παρόντος Νόμου εν σχέσει προς δημοτικούς υπαλ

λήλους περιλαμβανομένων και των περί πειθαρχίας και 
απολύσεως, εφαρμόζονται και επί των τροχονόμων 

(β) η αμοιβή των τροχονόμων και οιαιδήποτε έτεραι δαπάναι 
τας οποίας υφίσταται δήμος διά ή εν σχέσει' προς την 
απασχόλησιν αυτών καταβάλλονται εκ του ταμείου του 
δήμου* 

(γ) τα υπό των τροχονόμων εκτελούμενα καθήκοντα καθορί

ζονται υπό του συμβουλίου με την σύμφωνον γνώμην του 
Αρχηγού της Αστυνομίας· 

(δ) προ της αναλήψεως των καθηκόντων των οι τροχονόμοι 
εκπαιδεύονται καταλλήλως, του Αρχηγού της Αστυνομίας 
όντος υπευθύνου όπως μεριμνήση διά την παροχήν της 
εκπαιδεύσεως ταύτης* 

(ε) Αρχηγός της Αστυνομίας κέκτηται εξουσίαν όπως εκ 
μέρους του συμβουλίου ασκή εποπτείαν επί των τροχο

νόμων εν τη εκτελέσει των καθηκόντων των, και δέον να 
αναφέρη εις το συμβούλιον οιονδήποτε παράπτωμα ή 
παράλειψιν εκτελέσεως καθήκοντος εκ μέρους οιουδήποτε 
τροχονόμου* 

(στ) οι τροχονόμοι φέρουν τοιαύτην στολήν οίαν το συμβού

λιον ήθελεν ορίσει και ο Υπουργός ήθελεν εγκρίνει και 
δεν ενεργούν ως τροχονόμοι όταν δεν φέρουν την στολήν 
αυτήν. 

(ζ) εν τη εκτελέσει των καθηκόντων των, και μόνον καθ' ο 
μέτρον εκτείνονται τα καθήκοντα ταύτα, οι τροχονόμοι 
κέκτηνται εξουσίαν όπως λαμβάνωσι το όνομα και την 
διεύθυνσιν οιουδήποτε προσώπου παραβαίνοντος ή παρα

λείποντος να συμμορφωθή προς τους κανονισμούς ή τας 
οδηγίας της τροχαίας, ζητώσι παρ' οιουδήποτε τοιούτου 
προσώπου όπως παράσχη οιανδήποτε σχετική ν πληροφο

ρίαν και λαμβάνωσι τα στοιχεία οιουδήποτε οχήματος εν 
σχέσει προς το οποίον έχει διαπραχθή οιαδήποτε τοιαύτη 
παράβασις ή παράλειψις* 

(η) εν σχέσει προς αδικήματα τα οποία εμπίπτουσιν εις τας 
αρμοδιότητας των τροχονόμων και επί των οποίων 

84 του 1963 εφαρμόζεται ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Τροχαίων Αδι

'4 του 1979 κημάτων Νόμος, οι τροχονόμοι δύνανται, δυνάμει διευθε

2ΐ του 1983. τήσεως μετά του Αρχηγού της Αστυνομίας, να ασκώσι τας 
υπό του άρθρου 3 ή του άρθρου 8 του ρηθέντος Νόμου 
ανατιθέμενος εις αστυνομικούς αρμοδιότητας, αλλά μόνον 
καθ' ο μέτρον εκτείνονται εις τα καθήκοντα των τροχο

νόμων 
(θ) παν πρόσωπον όπερ, όταν κληθή υπό τίνος τροχονόμου, 

παραλείπει να δώση το όνομα και την διεύθυνσιν του, ή 
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οιανδήποτε σχετική ν πληροφορίαν, ή δίδει ψευδές όνομα 
ή ψευδή διεύθυνσιν ή ψευδή πληροφορίαν, είναι ένοχο ν 
αδικήματος δυνάμει του άρθρου 125. 

(3) Οιονδήποτε πρόσωπον παραβαίνον οιονδήποτε δημοτικόν 
κανονισμόν εκδοθέντα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, 
είναι ένοχον αδικήματος και, εν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται εις 
φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους έξ μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν 
μη υπερβαίνουσαν τας τριακοσίας λίρας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς 
ταύτας και το εκδικάζον την υπόθεσιν δικαστή ριον δύναται να 
διάταξη όπως η άδεια του προσώπου του καταδικασθέντος εν σχέσει 
προς όχημα συνδεόμενον με την διάπραξιν του αδικήματος ακυρωθή 
ή αναστολή διά τοιούτο μέρος της μη εκπνευσάσης περιόδου αυτής 
όπως το δικαστήριον ήθελε θεωρήσει σκόπιμον. 

(4) Οσάκις οιαδήποτε πράξις ή παράλειψις συνιστά αδίκημα 
δυνάμει οιωνδήποτε δημοτικών κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει του 
παρόντος άρθρου, ως επίσης και δυνάμει οιωνδήποτε κανονισμών 
εκδιδομένων δυνάμει του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 86 του 1972 
Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ο παραβάτης υπόκειται εις δίωξιν και ^ ™ J ^ 
τιμωρίαν, είτε δυνάμει των δημοτικών κανονισμών ή δυνάμει του 20 του 1978 
τοιούτου περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως ^ ™ J'™ 
Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδοθέντων κανονισμών, αλλά δεν 83 του 1983 
υπόκειται εις διπλήν τιμωρίαν διά το ίδιον αδίκημα: 75 του ,984 

Νοείται ότι, οσάκις οιονδήποτε πρόσωπον καταδικάζεται υφ' 
οιουδήποτε δικαστηρίου να καταβάλη χρηματικήν ποινήν, εν σχέσει 
προς το τοιούτον αδίκημα, η τοιαύτη χρηματική ποινή, ανεξαρτήτως 
του ότι το τοιούτο πρόσωπον εδιώχθη δυνάμει του περί Μηχανο 86 του 1972 
κινητών Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου ή των δυνάμει ^ *™ j ^ 
τούτου γενομένων κανονισμών καταβάλλεται εις το δημοτικόν 20 του 1978 
ταμείον του ενδιαφερομένου δήμου. 

(5) Εις το παρόν άρθρον— 
«μηχανοκίνητον όχημα» σημαίνει μηχανικώς κινούμενον όχημα 

ή όχημα ρυμουλκούμενον υπ' αυτού, όπερ είναι προωρισμένον ή 
προσηρμοσμένον προς χρήσιν έπί των οδών, περιλαμβάνει δε 
όχημα κινούμενον δι ' ηλεκτρισμού οθενδήποτε λαμβανομένου, 
μηχανοκίνητον ελκυστήρα και οιονδήποτε έτερον μηχανοκίνητον 
όχημα κινούμενον επί ερπυστριών, καίτοι τούτο δεν είναι 
προωρισμένον ή προσηρμοσμένον προς χρήσιν επί των οδών, δεν 
περιλαμβάνει όμως οχήματα κατεσκευασμένα αποκλειστικώς προς 
χρήσιν επί σιδηροδρομικών γραμμών ή ετέρων ειδικώς κατα

σκευασθεισών τροχιών. 
«τροχαία» σημαίνει δίκυκλα, τρίκυκλα, μηχανοκίνητα οχήματα, 

τροχιοδρόμους, πάσης φύσεως οχήματα, πεζούς ως και άπαντα τα 
ζώα, χειραγωγούμενα ή οδηγούμενα υπό καθήμενων επ' αυτών 
προσώπων 

«χώρος σταθμεύσεως» σημαίνει οιονδήποτε χώρον, εν ω 
δύνανται να παραμένωσιν εσταθμευμένα μηχανοκίνητα οχήματα, 
είτε υπό επιτήρησιν είτε όχι. 

64 του 1978 
72 του 1981 
83 του 1983 
75 του 1984. 
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86 του 1972 
37 του 1974 
58 του 1976 
20 του 1978 
64 του 1978 
72 του 1981 
83 του 1983 
75 του 1984. 

Εξουσία 
συμβουλίου 
νοελέγχη 
την εκσκαφήν 
οδών και 
άλλα συναφή 
θέματα. 

Οι εν τω παρόντι άρθρω μη άλλως καθορισθέντες όροι κέκτηνται, 
εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου, την έννοιαν την οποίαν 
απέδωσεν εις αυτούς ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως Νόμος. 

(6) Κανονισμοί γινόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου κατα
τίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον 
τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των 
Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύρωση 
τους ούτω κατατεθέντος Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι 
αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν 
τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύι από 
της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων 
εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι 
δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον 
ούτω τροποποιηθή υπ* αυτής και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης 
δημοσιεύσεως. 

ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙ ΕΚΣΚΑΦΗΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΑΣ 

89.—(1) Ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου εις οιονδήποτε 
έτερον νόμον εκάστοτε εν ισχύι, εντός των δημοτικών ορίων οιου
δήποτε δήμου ουδέν πρόσωπον θα εκσκάπτη, διαρρηγνύη ή καθ' 
οιονδήποτε άλλον τρόπον επεμβαίνη επί οιασδήποτε οδού, ή θα 
τοποθετή ή εναποθέτη ή διατηρή επί ή κάτωθεν αυτής σωλήνα 
ύδατος ή οιονδήποτε άλλον σωλήνα ή αγωγόν ή σύρματα ή άλλα 
αντικείμενα ή πράγματα, ή υλικά οιασδήποτε φύσεως, ή θα διανοίγη 
επ' αυτής οχετόν, φρέαρ ή απορροφητικόν λάκκον άνευ της γραπτής 
αδείας του συμβουλίου του τοιούτου δήμου λαμβανομένης εκ των 
προτέρων. 

(2) Κατά την χορήγησιν αδείας δυνάμει των διατάξεων του 
εδαφίου (1), το συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν να επιβάλλη όρους ως 
ακολούθως, εκτιθεμένους εν τη αδεία, ήτοι— 

(α) τον χρόνον ενάρξεως της εκτελέσεως του έργου διά το 
οποίον χορηγείται εις αυτόν η άδεια και την περίοδον 
εκτελέσεως και συμπληρώσεως τούτου, 

(β) τον τρόπον συμφώνως προς τον οποίον το τοιούτον έργον 
θα εκτελεσθή* 

(γ) τά μέτρα τα οποία ο αιτητής οφείλει να λάβη προ, κατά 
και μετά την εκτέλεσιν του έργου, δι' ο εχορηγήθη εις 
αυτόν η άδεια προς ασφάλειαν των διερχομένων και την 
απρόσκοπτον χρήσιν της οδού υπό των περιοίκων και του 
κοινού· 

(δ) τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν υπό του αιτητού 
διά την κατασκευήν του τοιούτου έργου* 
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(ε) την καταβολήν εις το συμβούλιον τοιούτου ποσού, ως του 

εκάστοτε ευλόγως υπολογιζόμενου υπ' αυτού, προς κάλυ
ψιν όλων των εξόδων εις τα οποία το συμβούλιο' θα 
υποβληθή προς επιδιόρθωσιν και επανόρθωσιν της επη
ρεαζόμενης οδού εις την προτέραν αυτής κατάστασιν· 

(στ) την προ της εκδόσεως της αιτηθείσης αδείας παράδοσιν 
υπό του αιτητού εις το συμβούλιον τραπεζικής ή άλλης 
ικανοποιητικής καλύψεως του συμβουλίου δι' οιανδήποτε 
ζημίαν, απώλειαν ή βλάβην το συμβούλιον ήθελεν 
υποστή, ή δι' οιανδήποτε αποζημίωσιν την οποίαν το 
συμβούλιον ήθελεν υποχρεωθή να καταβάλη διά ή εν 
σχέσει προς οιαδήποτε δικαστικά μέτρα εις τρίτον ή 
τρίτους διά οιανδήποτε τυχόν ζημίαν, απώλειαν ή βλάβην 
την οποίαν το τοιούτον ή τα τοιαύτα πρόσωπα ήθελον 
υποστή, είτε αμέσως είτε εμμέσως, διά ή συνεπεία ή λόγω 
της υπό του αιτητού εκτελέσεως του έργου διά το οποίον 
εξεδόθη εις αυτόν η άδεια δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου, και είτε η εν λόγω ζημία, απώλεια ή 
βλάβη προεκλήθη κατά την διάρκειαν της εκτελέσεως του 
τοιούτου έργου ή εις εύλογον χρόνον μετά ταύτα· 

(ζ) την εκτέλεσιν τοιούτων άλλων πράξεων ή την αποφυγήν 
εκτελέσεως οιωνδήποτε άλλων ενεργειών, ως το συμβού
λιον ήθελεν εκάστοτε καθορίσει, διά την προστασίαν της 
επηρεαζόμενης οδού ή την ασφάλειαν και άνεσιν των 
χρησιμοποιούντων αυτήν ή των περιοίκων. 

90.—(1) Οσάκις συμβούλιον είναι πεπεισμένον ότι οιαδήποτε 
οικοδομή, κατωκημένη ή μη, κειμένη εντός των δημοτικών ορίων 
αυτού είναι εις τοιαύτη ν κατάστασιν ώστε να αποβαίνη επικίνδυνος 
διά τα πρόσωπα τα διαμένοντα εντός αυτής ή οιασδήποτε γειτνι
αζούσης οικοδομής, ή διά τους διερχόμενους, ή διά τας γειτνι
άζουσας οικοδομάς, και ότι είναι επιβεβλημένη η λήψις μέτρων προς 
άρσιν του τοιούτου κινδύνου, το τοιούτο συμβούλιον δύναται να 
εκδώση την επί τούτω απόφασίν του, οπότε και θα ισχύωσιν αι 
ακόλουθοι διατάξεις: 

(α) το συμβούλιον, δι' εγγράφου ειδοποιήσεως αυτού επιδι
δόμενης εις τον ιδιοκτήτην, πληροφορεί αυτόν περί της 
ληφθείσης αποφάσεως ως και περί των λόγων οι οποίοι 
υποστηρίζουν την τοιαύτην απόφασίν, και καλεί αυτόν 
όπως εντός προθεσμίας καθοριζομένης εν τη ειδοποιήσει, 
η οποία εν ουδεμία περιπτώσει είναι βραχυτέρα των τριών 
ημερών από της επιδόσεως της ειδοποιήσεως (της προ
θεσμίας αυτής αναφερομένης εις το παρόν άρθρον ως 
«καθωρισμένη προθεσμία»), επισκευάση, απομακρύνη, 
κατεδάφιση, προστατεύση ή περίφραξη την οικοδομήν και 
γενικώς όπως λάβη όλα τα καθοριζόμενα εν τη ειδο
ποιήσει μέτρα, τα οποία κατά την γνώμην του συμβουλίου 
θα ήσαν επαρκή διά την άρσιν παντός κινδύνου απορ
ρέοντος εκ της τοιαύτης οικοδομής* 

Εξουσία 
συμβουλίου 
να επιλαμβά

νεται θεμάτων 
αφορώντων 
οικοδομάς εις 
επικίνδυνον 
κατάστασιν. 
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(β) εάν μετά την επίδοσιν της ειδοποιήσεως εις τον τοιούτον 

ιδιοκτήτη ν ούτος δεν συμμορφωθή, εντός της καθωρι
σμένης προθεσμίας, προς τας εν αυτή διαλαμβανόμενος 
απαιτήσεις, το συμβούλιον δύναται να μεριμνήση διά την 
διενέργειαν τοιούτων έργων ως ήθελον κριθή κατάλληλα 
διά την επισκευήν, απομάκρυνσιν, κατεδάφισιν, προστα
σίαν ή περίφραξιν, ή διά την πραγμάτωσιν οιωνδήποτε 
καθοριζομένων εν τη ειδοποιήσει ετέρων μέτρων, τα δε 
έξοδα των έργων αυτών θα καταβάλλωνται υπό του 
ιδιοκτήτου, δυνάμενα να ανακτηθούν δικαστικώς δι' 
αγωγής ως αστικόν χρέος: 

Νοείται ότι εάν η κατάστασις της οικοδομής είναι τοιαύτη ώστε 
να καθίσταται αναγκαίον, προς το συμφέρον της δημοσίας ασφα
λείας, να κατεδαφισθή, ασφαλισθή ή επισκευασθή αμέσως, το 
συμβούλιον χωρεί αμέσως εις την κατεδάφισιν, την ασφάλισιν ή 
επισκευήν της τοιαύτης οικοδομής ή του μέρους αυτής το οποίον 
είναι εις επικίνδυνον κατάστασιν άνευ επιδόσεως ειδοποιήσεως εις 
τον ιδιοκτήτην αυτής, ως εις το παρόν άρθρον προνοείται. Εις 
οιανδήποτε των προαναφερθεισών περιπτώσεων όλαι αι δαπάναι εις 
τας οποίας υποβάλλεται ο δήμος διά την τοποθέτησιν περιφράξεως ή 
πινακίδος ειδοποιήσεως και διά την κατεδάφισιν, επισκευήν, επανοι
κοδόμησιν ή ασφάλισιν της οικοδομής καταβάλλονται υπό του 
ιδιοκτήτου αυτής, εκτός εάν είναι αποδεδειγμένως άπορος, και 
δύνανται να ανακτηθούν ως αστικόν χρέος: 

Νοείται περαιτέρω ότι, αναφορικώς προς οικοδομήν η οποία 
χρησιμοποιείται ως κατοικία, δεν είναι δυνατή η λήψις οιουδήποτε 
μέτρου δυνάμει της παρούσης παραγράφου άνευ διατάγματος του 
δικαστηρίου επιτρέποντος είσοδον εις την τοιαύτη ν οικοδομήν και 
την λήψιν των προτεινομένων μέτρων τηρουμένου παντός Δια
δικαστικού Κανονισμού, το διάταγμα τούτο εκδίδεται κατόπιν δια
δικασίας αρχομένης δι' ex parte αιτήσεως συμφώνως προς τους 
οικείους δικονομικούς κανόνας. 

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου: 
«ιδιοκτήτης» σημαίνει το πρόσωπον όπερ είναι εγγεγραμμένον 

ή δικαιούται να εγγραφή ως κύριος της οικοδομής, οσάκις δε το 
άνω πρόσωπον δεν έχη και την κατοχήν επί της οικοδομής, 
περιλαμβάνει ωσαύτως το έχον φυσικήν κατοχήν επ' αυτής 
πρόσωπον, ως και τον αντιπρόσωπον του ιδιοκτήτου. 

ΟΧΛΗΡΙΑΙ 
χληρίαι. 91. Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, τα ακόλουθα 

θεωρούνται ως οχληρίαι αι οπόίαι δύνανται να εκδικάζονται κατά 
τον υπό του παρόντος Νόμου προβλεπόμενον τρόπον: 

(α) Οιαδήποτε υποστατικά εις τοιαύτην κατάστασιν ώστε να 
συνιστούν οχληρίαν ή να είναι επιβλαβή εις την υγείαν 

(β) οιαδήποτε μικρά λίμνη, χανδάκιον, ρείθρον, ροή ύδατος, 
αποχωρητήριον, ουρητήριον, απορροφητικός λάκκος, 
οχετός ή τεφροδόχη, τόσον ρυπαρά ή εις τοιαύτην κατά
στασιν, ώστε να συνιστούν οχληρίαν ή να είναι επιβλαβή 
εις την υγείαν 
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(γ) οιονδήποτε ζώον ή πτηνόν κατά τοιούτον τρόπον δια

τηρούμενον ώστε να συνιστά οχληρίαν ή να είναι επι
βλαβές εις την υγείαν ή επιζήμιον διά τας ανέσεις της 
περιοχής ή να δημιουργή ακαλαισθησίάν 

(δ) οιονδήποτε φυτόν, είτε αυτοφυές είτε μη, οιαδήποτε 
συσσώρευσις, εναπόθεσις, τοποθέτησις, διατήρησις ή 
εναποθήκευσις οιουδήποτε αντικειμένου ή πράγματος εις 
οιονδήποτε δημόσιον ή ιδιωτικόν χώρον τα οποία απο
τελούν οχληρίαν ή είναι επιβλαβή εις την υγείαν ή 
δημιουργούν ακαλαισθησίάν ή είναι επιζήμια διά τας 
ανέσεις της περιοχής ή είναι ενδεχόμενον να επηρεάσουν 
την ασφάλειαν οιουδήποτε προσώπου* 

(ε) οιαδήποτε κατοικία ή μέρος κατοικίας, τοσούτον υπερ
πλήρης ώστε να είναι επικίνδυνος ή επιβλαβής εις την 
υγείαν των ενοίκων ή των κατοίκων της περιοχής, ή 
επιζήμια διά τας ανέσεις της περιοχής* 

(στ) οιονδήποτε εργοστάσιον, εργαστήριον, τόπος εργασίας, 
υποστατικόν εργασίας, αλώνιον ή κάμινος ή οιοσδήποτε 
χώρος όπου διατηρούνται ζώα— 
(ΐ) τοιαύτης φύσεως ή κατά τοιούτον τρόπον κείμενα, 

κατεσκευασμένα, λειτουργούντα ή διατηρούμενα 
ώστε να είναι επιβλαβή εις την υγείαν ή επιζήμια διά 
τας ανέσεις της περιοχής· ή 

(ii) τα οποία δεν διατηρούνται εις καθαράν κατάστασιν 
ή 

(iii) τα οποία δεν εξαερίζονται ώστε να καθιστούν 
αβλαβή, όσον τούτο είναι πρακτικώς δυνατόν, 
οιαδήποτε αέρια, ατμούς, σκόνην ή άλλας ακαθαρ
σίας αι οποίαι παράγονται κατά την διάρκειαν. της 
διεξαγωγής της εργασίας εντός αυτών, τα οποία 
συνιστούν οχληρίαν ή είναι επιβλαβή εις την υγείαν 
ή επιζήμια διά τας ανέσεις της περιοχής· 

(iv) τοσούτον υπερπλήρη ώστε να είναι επικίνδυνα ή 
επιβλαβή εις την υγείαν των εργαζομένων εντός 
αυτών ή τών κατοίκων της περιοχής ή επιζήμια διά 
τας ανέσεις της περιοχής· 

(ζ) οιαδήποτε καπνοδόχος (μη ούσα καπνοδόχος ιδιωτικής 
κατοικίας) εκπέμπουσα καπνόν εις τοιαύτην ποσότητα 
ώστε να συνιστά οχληρίαν ή να είναι επιζήμια εις την 
υγείαν ή τας ανέσεις της περιοχής· 

(η) οιονδήποτε πορνείον ή οίκος ανοχής τα οποία, ή λόγω 
της θέσεως των ή συνεπεία του τρόπου κατά τον οποίον 
λειτουργούν, ή δι' οιονδήποτε άλλον λόγον, είναι επι
θυμητόν, προς το δημόσιον συμφέρον να κλείσουν ή 
απομακρυνθούν 

(θ) οιαδήποτε στέγη, σκιάδα, υδροροή, σωλήν, αγωγός, υπερ

χείλισις ή.άλλη εκροή ύδατος η οποία εκχύνει ύδωρ εντός 
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ή επί ή πλησίον οιασδήποτε οδού εντός των δημοτικών 
ορίων κατά τρόπον ο οποίος αποτελεί αιτίαν ζημίας εις 
αυτήν ή αποτελεί οχληρίαν διά τους διερχόμενους· 

(ι) οιαδήποτε μη επιστρωμένη πρόσοψις, μονοπάτι ή τόπος 
προσηρτημένος εις οιανδήποτε οικοδομήν και ο οποίος 
συνιστά μέρος ή είναι όμορος προς οιανδήποτε οδόν εντός 
των δημοτικών ορίων 

(ια) οιονδήποτε πεζοδρόμιον, σκιάδα, ή παρόμοια κατασκευή 
η οποία δεν είναι σύμφωνος προς τας διατάξεις οιωνδή

ποτε δημοτικών κανονισμών εκδιδομένων δυνάμει του 
παρόντος Νόμου, αφορώντων εις την κατασκευή ή συντή

ρησιν πεζοδρομίων ή πεζοδρόμων, σκιάδων ή παρομοίων 
κατασκευών 

(ιβ) οιονδήποτε έτερον πράγμα, αντικείμενον, υποστατικόν, 
πράξις ή παράλειψις το οποίον ή η οποία δυνάμει του 
παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε Δημοτικού κανονισμού 
εκδιδομένου δυνάμει αυτού συνιστά οχληρίαν: 

Νοείται ότι ουδεμία ποινή επιβάλλεται εις οιονδήποτε πρόσωπον 
εν σχέσει προς οιανδήποτε συσσώρευσιν ή εναπόθεσιν αναγκαίαν 
διά την αποτελεσματικήν διεξαγωγήν οιασδήποτε εργασίας ή 
κατασκευής, εάν αποδειχθή προς ικανοποίησιν του δικαστηρίου ότι 
η τοιαύτη συσσώρευσις ή εναπόθεσις παρέμεινε μόνον διά τον 
αναγκαίον προς διεξαγωγήν της εργασίας ή κατασκευής χρόνον, και 
ότι ελήφθησαν όλα τα διαθέσιμα μέσα διά την παρεμπόδισιν της 
προκλήσεως βλάβης εις την δημοσίαν υγείαν ή διά την ασφάλειαν ή 
τας ανέσεις των κατοίκων της περιοχής, ή διά την καλαισθησίαν της 
περιοχής. 

Ειδοποίησις 92. Ά μ α τη λήψει οιασδήποτε πληροφορίας αναφορικώς προς 
προςάρσιν τ η ν υ π α ρξ ιν οχληρίας, το συμβούλιον, εάν ικανοποιηθή διά την 

ύπαρξιν οχληρίας, επιδίδει διά του δημάρχου, ή ως αυτός ήθελεν 
ορίσει, ειδοποίησιν εις το πρόσωπον διά της πράξεως, παραλείψεως 
ή ανοχής του οποίου προκαλείται ή συνεχίζεται η οχληρία, ή, εάν 
τούτο δεν δύναται να ανευρεθή, εις τον ιδιοκτήτην ή τον κάτοχον 
των υποστατικών εις τα οποία προκαλείταιη οχληρία, δι* ης 
εντέλλεται αυτό να άρη την οχληρίαν εντός της καθοριζομένης εν τη 
ειδοποιήσει προθεσμίας, και να προβή εις την εκτέλεσιν τοιούτων 
έργων ή ενεργειών αι οποίαι ήθελον κριθή αναγκαίοι διά τον σκοπόν 
αυτόν: 

Νοείται ότι εάν η οχληρία διά την ύπαρξιν της οποίας ελήφθη η 
πληροφορία είναι τοιαύτης επειγούσης φύσεως ώστε να απαιτήται 
διά την άρσιν αυτής λήψις αμέσων μέτρων διά την δημοσίαν 
ασφάλειαν ή υγείαν ή τας ανέσεις της περιοχής, ο δήμαρχος δύναται 
να ενεργή αντί του συμβουλίου, αλλ' ούτος πληροφορεί ευθύς 
αμέσως περί πασών των ενεργειών αυτού το συμβούλιον εντός της 
προθεσμίας της αναφερομένης εις την ειδοποίησιν: 

Νοείται, περαιτέρω ότι, οσάκις το πρόσωπον το προκαλούν την 
οχληρίαν δεν δύναται να ανευρεθή, ή εάν η οχληρία δεν προκαλήται 
υπό, ή δεν συνεχίζεται λόγω πράξεως ή παραλείψεως ή ανοχής του 
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ιδιοκτήτου ή κατόχου της οικοδομής, τότε ο δήμαρχος δύναται αφ' 
εαυτού να δώση οδηγίας διά την άμεσον άρσιν της οχληρίας, άνευ 
περαιτέρω διαταγής. 

93.—(1) Εάν το πρόσωπον εις το οποίον επεδόθη ειδοποίησις 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 92 παράλειψη να συμμορφωθή 
προς οιονδήποτε των απαιτήσεων αυτής εντός της καθοριζομένης εις 
αυτήν προθεσμίας, ή εάν η οχληρία είναι ενδεχόμενον, κατά την 
γνώμην του συμβουλίου ή του δημάρχου, να επαναληφθή εις τα ίδια 
υποστατικά, το συμβούλιον: 

(α) δύναται να άρη την οχληρίαν και οιοσδήποτε των υπαλ
λήλων ή εργατών του συμβουλίου δύναται να εισέρχεται 
εις τα υποστατικά εις τα οποία υφίσταται η οχληρία και 
να εκτέλεση εκεί οιανδήποτε πράξιν η οποία ήθελε κριθή 
αναγκαία προς άρσιν της οχληρίας, και το συμβούλιον 
δύναται να ανακτά δι' αγωγής τα υπ' αυτού γενόμενα 
έξοδα από το εν παραλείψει πρόσωπον 

(β) δύναται να προβή εις την λήψιν δικαστικών μέτρων προς 
εξασφάλισιν διατάγματος διά του οποίου να υποχρεούται 
το εν παραλείψει πρόσωπον να άρη την οχληρίαν. 

(2) Το δικαστήριον ενώπιον του οποίου εκδικάζεται κατηγορία 
προσαφθείσα εναντίον προσώπου τινός, ως εις την παράγραφον (β) 
ανωτέρω προνοείται, δύναται κατόπιν αιτήσεως άνευ ειδοποιήσεως 
προς τον έτερον διάδικον (ex parte) να διάταξη το εν παραλείψει 
πρόσωπον να λάβη αμέσως τοιαύτα μέτρα, καθοριζόμενα εις το 
διάταγμα, οία ήθελον κριθή αναγκαία διά την άρσιν ή αναστολήν 
της οχληρίας ή διά την παρεμπόδισιν δημιουργίας ή επαναλήψεως 
της, μέχρι της τελικής εκδικάσεως της υποθέσεως αναφορικώς προς 
ην προσήφθη η κατηγορία εναντίον του τοιούτου προσώπου: 

Νοείται ότι η έκδοσις του τοιούτου διατάγματος υπόκειται εις τας 
διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, του περί Δικαστη
ρίων Νόμου και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών 
Κανονισμών. 

Ακολουθητέα 
διαδικασία 
εις περίπτωσιν 
μη συμμορφώ
σεως προς 
ειδοποΐησιν 
δι' άρσιν 
οχληρίας. 

Κεφ. 6 
11 του 1965 
14 του 1960 
60 του 1962 
11 του 1963 
8 του 1969 
49 του 1970 
58 του 1972 
1 του 1980 
35 του 1982 
29 του 1983 
91 του 1983 
16 του 1984 
51 του 1984 
83 του 1984 
93 του 1984 
18 του 1985 
71 του 1985. 
Δ.Ν. Τομ. II 
σελίς120 
54 Τομ. II275 
56 Τομ. II491 
58 Τομ. II 326 
65 Παρ. II 3 
65 Παρ. II 5 
69 Παρ. II 1 
69 Παρ. II 3 
72 Παρ. II 5 
74 Παρ. Π 1 
76 Παρ. II 3 
78 Παρ. II 1 
80 Παρ. II10 
82 Παρ. II9 
83 Π«ο Π 1 
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Κεφ. 155 
η του 1972 
2 του 1975 
12 του 1975 
41 του 1978. 

Εξουσία 
ηκαστηρίου 
/α εκδίδη 
κάταγμα 
ιναφορικώς 
τρος

κ 

>χληρίαν. 

^παγορευτικόν 
ιάταγμα εις 
ερίπτωσιν 
ικίας 
:καταλλήλου 
>ι* ανθρωπίνην 
Λκησιν. . 

Ποινή επί 
ηαραβάσει 
διατάγματος 
δικαστηρίου. 

(3) Εάν οιονδήποτε πρόσωπον εναντίον του οποίου εξεδόθη 
διάταγμα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) παραλείπη ή αμελή 
να συμμορφωθή προς το τοιούτο διάταγμα εντός της καθορισθείσης 
εν τω διατάγματι προθεσμίας, είναι νόμιμον διά το συμβούλιον να 
εκτέλεση το τοιούτο διάταγμα και τα γενόμενα έξοδα διά την 
εκτέλεσιν τούτου καταβάλλονται εις το συμβούλιον υπό του 
προσώπου εναντίον του οποίου εξεδόθη το διάταγμα, και τα τοιαύτα 
έξοδα λογίζονται ως ποινή εντός της εννοίας του περί Ποινικής 
Δικονομίας Νόμου και η καταβολή τούτων εν συνεχεία επιβάλλεται. 

(4) Οιονδήποτε πρόσωπον εναντίον του οποίου εξεδόθη διάταγμα 
δυνάμει του εδαφίου (2), το οποίον παρακούει ή παραλείπει να 
συμμορφωθή προς το τοιούτο διάταγμα, ανεξαρτήτως του εάν το 
συμβούλιον προέβη εις την εκτέλεσιν ή εξετέλεσε το τοιούτο 
διάταγμα, είναι ένοχον αδικήματος και υπόκειται εις ποινήν φυλα
κίσεως μη υπερβαίνουσαν τους έξ μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη 
υπερβαίνουσαν τας τριακοσίας λίρας, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς 
ταύτας. 

94. Εάν το δικαστήριον ικανοπο^ηθή ότι η ισχυριζόμενη οχληρία 
υφίσταται, ή ότι αύτη παρά το γεγονός ότι ήρθη είναι ενδεχόμενον 
να επαναληφθή εις τα αυτά υποστατικά, το δικαστήριον εκδίδει 
διάταγμα εναντίον του τοιούτου προσώπου δι' ου απαιτείται παρ' 
αυτού να συμμορφωθή προς όλας ή οιασδήποτε των απαιτήσεων της 
ειδοποιήσεως ή άλλως να άρη την οχληρίαν εντός προθεσμίας 
καθοριζομένης εις το διάταγμα και να εκτέλεση οιαδήποτε έργα 
αναγκαία διά τον σκοπόν αυτόν ή διάταγμα απαγορεύον την 
επανάληψιν της οχληρίας και διατάσσον την εκτέλεσιν οιωνδήποτε 
έργων αναγκαίων προς παρεμπόδισιν επαναλήψεως αυτής ή διάταγμα 
απαιτούν την άρσιν της οχληρίας καθώς επίσης και την παρεμπό
δισιν της επαναλήψεως αυτής. 

Το δικαστήριον δύναται διά διατάγματος αυτού, να επιβάλλη εις 
το πρόσωπον εναντίον του οποίου εξεδόθη διάταγμα, οιανδήποτε 
χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας τριακοσίας λίρας, ή 
ποινήν φυλακίσεως μη υπερβαίνουσαν τους έξ μήνας, ή αμφοτέρας 
τας εν λόγω ποινάς, και να εκδίδη οδηγίας διά την καταβολήν 
πάντων των εξόδων των δημιουργηθέντων μέχρι της ημερομηνίας της 
ακροάσεως της κατηγορίας, ή της εκδόσεως του διατάγματος διά 
άρσιν ή παρεμπόδισιν της οχληρίας. 

95. Οσάκις η οχληρία η οποία απεδείχθη ότι υφίσταται είναι 
τοιαύτη ώστε να καθιστά, κατά την κρίσιν του δικαστηρίου, οικίαν ή 
οικοδομή ν τίνα ακατάλληλον δι' ανθρωπίνην οίκησιν, το δικαστή
ριον δύναται να απαγόρευση την χρήσιν τούτων διά τον σκοπόν 
αυτόν μέχρις ότου η οικία ή ή οικοδομή καταστή, προς ικανο
ποίησιν του δικαστηρίου, κατάλληλος διά τον σκοπόν αυτόν. 

96. Οιονδήποτε πρόσωπον το οποίον εσκεμμένως ή εξ αμελείας 
παραλείπει να υπακούση διάταγμα δικαστηρίου προς συμμόρφωσιν 
εις τας απαιτήσεις συμβουλίου ή άλλως προς άρσιν οχληρίας, 
υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας είκοσι λίρας 
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δι' εκάστη ν ημέραν κατά την διάρκειαν της τοιαύτης παραλείψεως, 
και παν πρόσωπον ενεργούν εν γνώσει του εναντίον απαγορευτικού 
διατάγματος υπόκειται εις χρηματική" ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας 
είκοσι λίρας δι' εκάστην ημέραν κατά την διάρκειαν της τοιαύτης 
αντιθέτου ενεργείας αυτού, και το συμβούλιον ή οιοσδήποτε των 
υπαλλήλων ή εργατών αυτού δύναται να εισέρχεται εις τα περί ου το 
διάταγμα υποστατικά και να άρη την οχληρίαν και να εκτελή παν 
αναγκαίον προς εκτέλεσιν του διατάγματος, και να ανακτά δι' 
αγωγής τας γενομένας υπ' αυτού δαπανάς παρά του προσώπου 
εναντίον του οποίου εξεδόθη το διάταγμα. 

97. Οσάκις δικαστή ριον ήθελεν ικανοποιηθή ότι το πρόσωπον 
διά των πράξεων ή παραλείψεων του οποίου προκαλείται η οχληρία, 
ή ο ιδιοκτήτης, ή ο κάτοχος των υποστατικών δεν είναι γνωστός ή 
δεν δύναται να ανευρεθή, τότε το διάταγμα του δικαστηρίου δύναται 
να απευθύνεται προς το συμβούλιον και να εκτελήται υπό του 
τοιούτου συμβουλίου. 

98.—(1) Καθ' οιονδήποτε χρόνον μεταξύ ανατολής και δύσεως 
του ηλίου, ή προκειμένου περί επαγγελματικών υποστατικών καθ' 
οιονδήποτε χρόνον κατά την διάρκειαν του οποίου διεξάγονται αι 
εργασίαι εντός αυτών, το συμβούλιον ή οιοσδήποτε των υπαλλήλων 
αυτού δικαιούται να εισέρχεται εντός οιωνδήποτε υποστατικών προς 
διαπίστωσιν κατά πόσον υφίσταται οχληρία εντός αυτών. 

(2) Οσάκις, δυνάμει του παρόντος Νόμου, εξεδόθη διάταγμα υφ' 
οιουδήποτε δικαστηρίου διά την απαγόρευσιν οχληρίας, το συμβού
λιον ή οιοσδήποτε των υπαλλήλων αυτού δύναται από καιρού εις 
καιρόν να εισέρχεται εις τα υποστατικά, κατά τας προαναφερθείσας 
ώρας, μέχρις άρσεως της οχληρίας ή συμπληρώσεως των εργασιών 
των διαλαμβανομένων εις το διάταγμα του δικαστηρίου. 

(3) Οσάκις δεν υπήρξε συμμόρφωσις ή υπακοή προς οιονδήποτε 
τοιούτο διάταγμα ως προανεφέρθη, το συμβούλιον ή οιοσδήποτε των 
υπαλλήλων αυτού δύναται να εισέρχεται κατά τας προαναφερθείσας 
ώρας εις τα υποστατικά εις τα οποία υφίσταται η οχληρία με σκοπόν 
την άρσιν αυτής. 

(4) Εάν δεν επιτραπή η είσοδος εις τα υποστατικά δι' οιονδήποτε 
των σκοπών του παρόντος άρθρου, οιονδήποτε δικαστή ριον δύναται 
διά διατάγματος αυτού να εξουσιοδότηση το συμβούλιον ή οιονδή
ποτε των υπαλλήλων αυτού να εισέλθη εις τα υποστατικά κατά τας 
προαναφερθείσας ώρας μέχρις ότου αρθή η οχληρία ή συμπληρωθή 
η εργασία διά την οποίαν κατέστη αναγκαία η είσοδος. Εάν δεν 
ανευρεθή πρόσωπον υπεύθυνον διά την φύλαξιν των υποστατικών το 
δικαστή ριον, κατόπιν ενόρκου δηλώσεως γενομένης ενώπιον αυτού 
περί το τοιούτο γεγονός, διά διατάγματος αυτού εξουσιοδοτεί το 
συμβούλιον ή οιονδήποτε υπάλληλον αυτού να εισέρχεται εις τα 
υποστατικά κατά τας προαναφερθείσας ώρας. 

99. Οιονδήποτε πρόσωπον αρνούμενον να συμμορφωθή προς 
διάταγμα εκδοθέν δυνάμει του άρθρου 98 επιτρέπον την είσοδον του 
συμβουλίου ή οιουδήποτε των υπαλλήλων αυτού εις οιαδήποτε 
υποστατικά υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας 
εκατόν λίρας. 

Εις ορισμένος 
περιπτώσεις 
το διάταγμα 
δύναται να 
απευθύνεται 
εις το 
συμβούλιον. 

Εξουσία 
συμβουλίου ή 
οιουδήποτε 
αρμοδίου 
δημοτικού 
υπαλλήλου 
κλπ., να 
εισέρχεται 
εις υπο

στατικά. 

Ποινή διά 
ανυπακοήν 
διατάγματος. 
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'Εξοδα και,«ν 
5απάναι 
εκτελέσεως 
[ων διατάξεων 
χναφορικως 
προς οχληρίας. 

Εξουσία 
εκδόσεως 
Διαδικαστικού 
Κανονισμού. 

100. Το δικαστήριον δύναται, κατά την διακριτικήν του ευχέ
ρειαν, κατά την έκδοσιν διατάγματος προς άρσιν οχληρίας να 
διάταξη όπως ο εναγόμενος καταβάλη τα έξοδα της διαδικασίας, και 
τα τοιαύτα έξοδα δύνανται να ανακτηθούν καθ' ον τρόπον εισπράτ
τονται έξοδα εις ποινικός υποθέσεις· και οσάκις το διάταγμα προς 
άρσιν οχληρίας απευθύνεται προς το συμβούλιον, ως προνοείται υπό 
του άρθρου 97, τα έξοδα της διαδικασίας και αι δαπάναι τας οποίας 
υπέστη το συμβούλιον διά την εκτέλεσιν του διατάγματος του 
τοιούτου δικαστηρίου θεωρούνται ως χρήματα πληρωθέντα προς 
χρήσιν και κατά παράκλησιν του προσώπου λόγω της πράξεως ή 
παραλείψεως του οποίου προεκλήθη η οχληρία, και τα τοιαύτα 
έξοδα και αι τοιαύται δαπάναι δύνανται να ανακτηθούν παρά του 
τοιούτου προσώπου ως αστικόν χρέος. 

101. Το Ανώτατον Δικαστήριον δύναται, από καιρού εις καιρόν, 
να εκδίδη Διαδικαστικόν Κανονισμόν ρυθμίζοντα την πρακτικήν και 
διαδικασίαν των δικαστηρίων οσάκις λαμβάνωνται δικαστικά μέτρα 
προς άρσιν οχληρίας ή οσάκις καταχωρήται έφεσις εναντίον σχε
τικού διατάγματος του δικαστηρίου και καθορίζον τα δικαιώματα τα 
πληρωτέα δι' οιαδήποτε τοιαύτα δικαστικά μέτρα ή έφεσιν. 

Περιορισμός 
ιδρύσεως 
οχληρών 
επιτηδευμάτων. 

ΟΧΛΗΡΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΑ 
102. Παν πρόσωπον ιδρύον εντός οιωνδήποτε δημοτικών ορίων, 

άνευ της προτέρας εγγράφου συγκαταθέσεως του συμβουλίου, 
οιονδήποτε επιβλαβές ή οχληρόν επιτήδευμα, επιχείρησιν ή βιο
μηχανίαν υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας 
εκατόν λίρας εν σχέσει προς την ίδρυσιν τούτων, και οιονδήποτε 
πρόσωπον το οποίον συνεχίζει να διεξάγη την ούτω ιδρυθείσαν 
επιχείρησιν υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας 
είκοσι πέντε λίρας δι' εκάστην ημέραν κατά την οποίαν συνεχίζεται 
το αδίκημα, είτε υπήρξε καταδίκη αναφορικώς προς την ίδρυσιν της 
τοιαύτης επιχειρήσεως ή μη. 

Διατήρησις 
(ορισμένων 
επαγγελματι

κών υποστατι

κών άνευ 
αδείας 
δεν επιτρέπεται. 

ΑΔΕΙ ΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ Η' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
103.—(1) Ουδέν πρόσωπον διατηρεί εντός των δημοτικών ορίων 

οιουδήποτε δήμου οιανδήποτε οικοδομήν ή χώρον εντός των οποίων 
ασκείται οιαδήποτε επιχείρησις, βιομηχανία, εμπόριον, επάγγελμα ή 
επιτήδευμα, καθοριζόμενον διά δημοτικών κανονισμών, άνευ αδείας 
λαμβανομένης προηγουμένως από το συμβούλιον του τοιούτου 
δήμου. 

(2) Οιαδήποτε άδεια χορηγούμενη δυνάμει του εδαφίου (1) 
δύναται να υπόκειται εις τοιούτους όρους και προϋποθέσεις τας 
οποίας δύναται να επιβάλλη το συμβούλιον εις εκάστην περίπτωσιν, 
και την πληρωμή ν τοιούτου δικαιώματος ως το συμβούλιον δύναται 
να καθορίζη διά δημοτικών κανονισμών εκδιδομένων προς τον 
σκοπόν αυτόν. 

(3) Οιονδήποτε πρόσωπον παραβαίνον τας διατάξεις του 
παρόντος άρθρου υπόκειται, επί τη καταδίκη του, εις χρηματικήν 
ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας εκατόν λίρας. 
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104.—(1) Πρόσωπον ασκούν επί κέρδει, εντός οιωνδήποτε δημο

τικών ορίων, οιανδήποτε επιχείρησιν, επιτήδευμα, εργασίαν ή 
επάγγελμα λαμβάνει προς τούτο άδειαν συμφώνως προς τας διατάξεις 
του παρόντος Νόμου: 

Νοείται ότι— 
(α) ουδέν πρόσωπον απαιτείται να λαμβάνη πέραν της μιας 

αδείας εντός των αυτών δημοτικών ορίων κατά την 
διάρκειαν οιασδήποτε περιόδου· 

(β) οιονδήποτε πρόσωπον λαβόν άδειαν εντός οιωνδήποτε 
δημοτικών ορίων δεν υποχρεούται να λαμβάνη άλλην 
άδειαν εντός οιωνδήποτε άλλων δημοτικών ορίων εκτός 
εάν έχη μόνιμον τόπον εργασίας εντός αυτών ή παραμένη 
εντός αυτών διά σκοπούς διεξαγωγής της επιχειρήσεως, 
επιτηδεύματος, εργασίας ή του επαγγέλματος αυτού καθ' 
οιονδήποτε χρόνον διά περίοδον υπερβαίνουσαν τας 
δεκαπέντε ημέρας· 

(γ) υπάλληλοι και εργάται υπηρετούντες εις την δημοσίαν 
υπηρεσίαν ή τας δυνάμεις του στρατού της Δημοκρατίας, 
οι οποίοι λαμβάνουν ετήσιον μισθόν, δεν απαιτείται να 
εξασφαλίσουν τοιαύτην άδειαν αλλά καταβάλλουν τα 
καθοριζόμενα δικαιώματα. 

(2) Το παρόν άρθρον δεν τυγχάνει εφαρμογής επί— 
(α) Υπουργών 
(β) Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων καθ' όσον αφορά 

την υπ' αυτών άσκησιν των βουλευτικών των καθηκόντων 
(γ) Δικαστών δικαστηρίων της Δημοκρατίας· 
(δ) προσώπων ασκούντων αποκλειστικώς Θρησκευτικά καθή

κοντα. 
(3) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και του άρθρου 105 ο 

όρος «δημοσία υπηρεσία» έχει την σημασίαν την οποίαν απέδωσεν 
εις αυτόν το Άρθρον 122 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημο
κρατίας. 

105.—(1) Οιονδήποτε πρόσωπον επιθυμούν όπως ασκή επί κέρδει 
οιανδήποτε επιχείρησιν, επιτήδευμα, εργασίαν ή επάγγελμα εντός 
οιωνδήποτε δημοτικών ορίων, υποβάλλει αίτησιν προς το συμβού
λιον διά την χορήγησιν εις αυτό σχετικής αδείας, και το συμβούλιον 
καθορίζει τα δικαιώματα τα καταβλητέα διά την έκδοσιν της 
τοιαύτης αδείας τα οποία δεν υπερβαίνουν τα οικεία δικαιώματα τα 
εκτιθέμενα εις τον Τρίτον Πίνακα: 

Νοείται ότι το συμβούλιον καθορίζει συμφώνως προς το παρόν 
εδάφιον τα δικαιώματα τα πληρωτέα υπό υπαλλήλων και εργατών της 
δημοσίας υπηρεσίας ή της υπηρεσίας του στρατού και των σωμάτων 
ασφαλείας της Δημοκρατίας άνευ υπ' αυτών υποβολής αιτήσεων δι' 
άδειαν 

(2) Άμα τη καταβολή του καθορισθέντος υπό του συμβουλίου 
δικαιώματος το συμβούλιον μεριμνά όπως το όνομα του αιτητού 

Ουδέν πρό
σωπον διεξ 
επιτήδευμα 
κλπ. άνευ 
αδείας. 

Χορήγησις 
αδείας εις 
πρόσωπα δι 
ξαγοντα επι 
χείρησιν, 
κλπ. 

Τρίτος Πίνο., 



Παράλειψις 
υποβολής 
αιτήσεως 
προς το 
συμβούλιον 
δι* άδειαν. 

Τύπος 
αδείας. 
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καταχωρισθή εις μητρώον τηρούμενον διά τον σκοπόν αυτόν (εν τοις 
εφεξής καλούμενον «μητρώον επαγγελματικών αδειών») και εκδίδει 
εις τον αιτητήν άδειαν. 

(3) Πας εργοδότης έχων ή ασκών την εργασίαν ή επιχείρησιν ή 
επιτήδευμα ή επάγγελμα του εντός των δημοτικών ορίων οιουδήποτε 
δήμου οφείλει όπως, εντός ενός μηνός από της 1ης Ιανουαρίου 
εκάστου έτους, αποστέλλη εις το συμβούλιον κατάλογον δεικνύοντα 
άπαντα τα υπ' αυτού εργοδοτούμενα πρόσωπα, ήτοι το όνομα, τον 
αριθμόν ταυτότητος, την διεύθυνσιν και τας απολαβάς παντός υπ1 

αυτού εργοδοτουμένου, και, εν περιπτώσει εργοδοτήσεως προσώπου 
ή προσώπων μετά την Ιην Ιανουαρίου όπως εντός ενός μηνός από 
της ημερομηνίας εργοδοτήσεως οιουδήποτε προσώπου αποστέλλη 
εις το συμβούλιον το όνομα, τον αριθμόν ταυτότητος, την διεύθυνσιν 
και τας ολικάς απολαβάς του ούτω υπ' αυτού εργοδοτουμένου 
προσώπου. 

(4) Πας τοιούτος εργοδότης οφείλει, άμα τη αιτήσει του συμβου
λίου, να αποκόψη εκ των απολαβών οιουδήποτε υπ' αυτού εργο
δοτουμένου προσώπου το δικαίωμα το επιβληθέν υπό του συμβουλίου 
επί του τοιούτου προσώπου, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου, και να αποστείλη το ούτω αποκοπέν ποσόν εις το 
συμβούλιον εντός της υπό του συμβουλίου καθοριζομένης προθε
σμίας. 

(5) Πας τοιούτος εργοδότης όστις— 
(α) αρνείται, αμελεί ή παραλείπει να αποστείλη εις το 

συμβούλιον τα υπό του εδαφίου (4) απαιτούμενα στοιχεία 
εντός της ορισθείσης προς τούτο προθεσμίας* ή 

(β) δίδει ψευδείς πληροφορίας ή στοιχεία* ή 
(γ) δεν αποκόπτει ή δεν αποστέλλει το υπό του συμβουλίου 

επιβληθέν δικαίωμα, ως εν τω εδαφίω (5) ανωτέρω 
προνοείται, 

είναι ένοχος αδικήματος και, εν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται εις 
χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας τριακοσίας λίρας, ή εις 
ποινήν φυλακίσεως διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τους έξ μήνας, ή 
εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας. 

(6) Εις την έγγραφον ειδοποίησιν η οποία επιδίδεται εις έκαστον 
πρόσωπον διά την καταβολήν του υπό του συμβουλίου καθορι
σθέντος δικαιώματος δέον όπως αναγράφεται το ποσόν του πλη
ρωτέου δικαιώματος. 

106. Εάν οιονδήποτε πρόσωπον παράλειψη να υποβάλη αίτησιν 
εις το συμβούλιον δι' άδειαν, ως εις το άρθρον 105 προνοείται, εντός 
ενός μηνός αφ' ότου ήρχισεν ή επανήρχισε να διεξαγάγη οιανδή
ποτε επιχείρησιν, επιτήδευμα, εργασίαν ή επάγγελμα, το συμβούλιον 
δύναται να καθορίζη τα καταβλητέα υπό του τοιούτου προσώπου 
δικαιώματα και καταχωρίζει το όνομα αυτού εις το μητρώον 
επαγγελματικών αδειών. 

107· Ο τύπος αδείας θα καθορίζεται, από καιρού εις καιρόν, υπό 
του συμβουλίου. 
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108. Η άδεια δύναται να είναι ετησία λήγουσα την 31ην ημέραν 
του μηνός Δεκεμβρίου του αμέσως επομένου της εκδόσεως αυτής, ή 
εξάμηνος τοιαύτη λήγουσα την 30ήν του μηνός Ιουνίου ή την 31ην 
του μηνός Δεκεμβρίου του αμέσως επομένου της εκδόσεως αυτής. 

109. Οιονδήποτε πρόσωπον το οποίον, εντός οιωνδήποτε δημο
τικών ορίων, ασκεί οιανδήποτε επιχείρησιν, επιτήδευμα, εργασίαν ή 
επάγγελμαν άνευ— 

(α) υποβολής, εντός ενός μηνός αφ' ότου ήρχισεν ή 
επανήρχισε να πράττη ούτως, αιτήσεως προς λήψιν 
σχετικής αδείας, ή 

(β) υποβολής αιτήσεως δι' ανανέωσιν οιασδήποτε αδείας 
εντός ενός μηνός από της λήξεως οιασδήποτε αδείας 
προηγουμένως χορηγηθείσης εις αυτό, 

είναι ένοχον αδικήματος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης, εις 
χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας εκατόν λίρας. 

110. Πας όστις απαιτείται υπό του παρόντος Νόμου να κατέχη 
άδειαν εν σχέσει προς την επιχείρησιν, επιτήδευμα, εργασίαν ή 
επάγγελμα αυτού ο οποίος— 

(α) αρνείται ή παραλείπει να προσαγάγη την άδειαν οσάκις 
τούτο ήθελεν απαιτηθή από αυτόν υπό οιουδήποτε αστυ
νομικού ή υπαλλήλου του συμβουλίου, ή 

(β) εκμισθώνει, ενοικιάζει ή δανείζει την άδειαν αυτού εις 
οιονδήποτε άλλο πρόσωπον, ή 

(γ) μη ων κάτοχος αδείας προσάγει, εκθέτει ή χρησιμοποιεί 
οιονδήποτε έγγραφον ή αντικείμενον με πρόθεσιν να 
πείση ότι κατέχει τοιαύτην άδειαν, 

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης, εις 
χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας εκατόν λίρας. 

111.—(1) Ουδέν πρόσωπον δύναται, εντός των δημοτικών ορίων, 
να πλανοδιοπωλή οιαδήποτε αγαθά οιασδήποτε φύσεως άνευ της 
προς τούτο εγγράφου αδείας του συμβουλίου. 

(2) Το συμβούλιον κέκτηται διακριτικήν εξουσίαν διά την 
χορήγησιν ή μη αδείας δυνάμει του εδαφίου (1), δύναται δε να 
απαγόρευση ή περιορίση την πλανοδιοπώλησιν εις ωρισμένας 
περιοχάς ή οδούς εντός των δημοτικών ορίων και να επιβάλη εν τη 
αδεία όρους ως προς τας ώρας και τα αγαθά πλανοδιοπωλήσεως, ή 
τοιούτους ετέρους, παρεμφερείς, παρεμπίπτοντας ή συμπληρωμα
τικούς όρους ως ήθελε θεωρήσει σκόπιμον. 

(3)(α) Πάσα αίτησις διά χορήγησιν αδείας πλανοδιοπωλήσεως 
γίνεται διά περίοδος πλανοδιοπωλήσεως ενός μηνός,' 
τριών μηνών, έξ μηνών, εννέα μηνών ή ενός έτους, και, εις 
περίπτωσιν εγκρίσεως υπό του συμβουλίου, εκδίδεται 
άδεια διά την αιτουμένην περίοδον άμα τη καταβολή υπό 
του αιτητού των υπό του συμβουλίου καθοριζομένων 
δικαιωμάτων. 

Διάρκεια 
αδείας. 

Διεξαγωγή 
επιτηδεύματος 
κλπ. άνευ 
αδείας απο
τελεί αδίκημα. 

Αδικήματα 
εν σχέσει 
προς αδείας. 

Πλανοδιο
πώλησις εντός 
των δημοτικών 
ορίων. 
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(β) Ουδέν δικαίωμα θα επιστρέφηται εις περίπτωσιν καθ' ην 

η πλανοδιοπώλησις υπό του αδειούχου δεν ήθελε γίνει 
καθ' όλη ν την χρονική ν περίοδον της ισχύος της αδείας. 

(4) Παν πρόσωπον παραβαίνον ή μη συμμορφούμενον προς τας 
διατάξεις του εδαφίου (1), ή οιουδήποτε των όρων της εις αυτό 
δυνάμει του παρόντος άρθρου χορηγηθείσης αδείας, είναι ένοχον 
αδικήματος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης, εις χρηματικήν 
ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντήκοντα λίρας. 

ΘΕΑΤΡΑ ΚΛΠ. 
Θέατρο, κλπ. 112.—(1) Εντός των δημοτικών ορίων οιουδήποτε δήμου— 
μοποιούνται (α) ουδέν θέατρον θα χρησιμοποιήται δι ' οιονδήποτε σκοπόν 
άνευ αδείας. και ουδεμία οικοδομή, χώρος ή αντίσκηνον θα χρησι

μοποιήται δι ' οιανδήποτε θεατρική ν, χορευτικήν ή κινη

ματογραφικήν παράστασιν ή δι ' οιονδήποτε θέαμα εις το 
οποίον το κοινόν γίνεται δεκτόν ή δι ' οιανδήποτε 
δημοσίαν συγκέντρωσιν, 

(β) ουδέν λούνα παρκ ή άλλος χώρος αναψυχής ένθα 
διατηρούνται ηλεκτρικά παιγνίδια προοριζόμενα προς 
χρήσιν υπό παιδιών ή νεαρών προσώπων δύναται να 
χρησιμοποιήται, 

άνευ αδείας λαμβανομένης πρότερον παρά του συμβουλίου του εν 
λόγω δήμου συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

(2) Το συμβούλιον δύναται να χορηγή τοιαύτην άδειαν είτε διά 
μίαν παράστασιν είτε διά οιανδήποτε περίοδον μη υπερβαίνουσαν το 
έν έτος: 

Νοείται ότι ουδεμία τοιαύτη άδεια χορηγείται εκτός εάν και μέχρις 
ότου ο αιτητής διά τοιαύτην άδειαν προσαγάγη— 

(α) την άδειαν οικοδομής και το πιστοποιητικόν εγκρίσεως 
του υποστατικού εκδοθέντα υπό της αρμοδίας αρχής 

Κεφ % δυνάμει των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Οδών και 
14 του 1959 Οικοδομών Νόμου* και 
67 του 1963 
6 του 1964 
65 του 1964 
12 του 1969 
38 του 1969 
13 του 1974 
28 του 1974 
24 του 1978 
25 του 1979 
80 του 1982 
15 του 1983. 

(β) πιστοποιητικόν παρά του δημοτικού μηχανικού ή, μη 
υπάρχοντος δημοτικού μηχανικού είς τίνα δήμον, του 
διευθυντού του Τμήματος Δημοσίων Έργων ή του αντι

προσώπου αυτού ότι τα υποστατικά ή το αντίσκηνον και 
τα εντός αυτών προσαρτήματα, εξαρτήματα και επίπλωσις 
και ο φωτισμός και εξαερισμός αυτών είναι αντιστοίχως 
κατάλληλα και ασφαλή από πάσης απόψεως διά τον 
σκοπόν διά τον οποίον προορίζονται να χρησιμοποιηθούν 
και 
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(γ) πιστοποιητικόν παρά του Διευθυντού του Τμήματος 
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ή του αντιπροσώπου 
αυτού ότι η ηλεκτρολογική εγκατάστασις και ο ηλεκτρο
λογικός εξοπλισμός των υποστατικών ή του χώρου ή του 
αντίσκηνου είναι σύμφωνα προς τας διατάξεις του περί 
Ηλεκτρισμού Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων 
Κανονισμών και 

(δ) πιστοποιητικόν παρά του προϊσταμένου της πυροσβεστι
κής υπηρεσίας εντός των δημοτικών ορίων ότι ελήφθη 
επαρκής πρόνοια εντός των υποστατικών ή του αντί
σκηνου διά — 
(ι) την παρεμπόδισιν πυρκαΐάς, και 

(ιι) την κατάσβεσιν πυρκαϊάς, και 
(ιιι) την εν ασφάλεια διαφυγήν, εν περιπτώσει πυρκαϊάς, 

όλων των προσώπων. 
113.—(1) Οιαδήποτε άδεια χορηγηθείσα δυνάμει του άρθρου 112 

χορηγείται εις τον ιδιοκτήτην, ενοικιαστήν ή κάτοχον των υποστα
τικών ή χώρου ο δε τύπος της τοιαύτης αδείας θα είναι ως εκτίθεται 
εις τον Τέταρτον Πίνακα και θα είναι σύμφωνος και υπόκειται εις 
τους όρους της τοιαύτης αδείας και το συμβούλιον δύναται, επι
προσθέτως, να επιβάλλη οιονδήποτε ειδικόν ή πρόσθετον όρον ή 
όρους. 

(2) Το συμβούλιον δύναται να επιβάλη τοιούτο δικαίωμα δι* 
οιανδήποτε τοιαύτη ν άδειαν το οποίον δύναται να καθορίζεται διά 
δημοτικών κανονισμών εκδιδομένων προς τον σκοπόν αυτόν. 

114.—(1) Οσάκις συμβούλιον χορηγή άδειαν ως προείρηται, υπό 
τον ειδικόν όρον ότι τα υποστατικά ή χώρος θα χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικώς διά τον σκοπόν διά τον οποίον χορηγείται η άδεια 
υπό την επίβλεψιν υπαλλήλου ή προσώπου τινός κατονομαζομένου 
εν τη αδεία, θα είναι νόμιμον διά τον τοιούτον υπάλληλον ή 
πρόσωπον και ο τοιούτος υπάλληλος ή πρόσωπον — 

(α) εάν θεώρηση τούτο αναγκαίον διά την ασφάλειαν του 
υποστατικού ή χώρου ή των προσώπων εντός αυτού θα 
διατάσση όπως η επί σκηνής ή κινηματογραφική παρά
στασις, θέαμα, δημοσία συγκέντρωσις ή οιοσδήποτε 
άλλος σκοπός διά τον οποίον χρησιμοποιείται το υπο
στατικόν ή χώρος σταματήση · ή 

(β) θα δίδη τοιαύτας άλλας οδηγίας τας οποίας ήθελε θεω
ρήσει αναγκαίας διά σκοπούς ασφαλείας του υποστατικού 
ή χώρου ή των εντός αυτού προσώπων, και εις οιανδήποτε 
τοιαύτην περίπτωσιν το πρόσωπον το υπεύθυνον διά τα 
υποστατικά ή χώρον και όλα τα εντός αυτού πρόσωπα 
οφείλουν να υπακούουν εις το τοιούτο διάταγμα ή να 
συμμορφώνωνται προς τας τοιαύτας οδηγίας. 

(2) Οιονδήποτε πρόσωπον παραβαίνον τας διατάξεις του εδαφίου 
(1) είναι ένοχον αδικήματος και, εν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται 
εις τας ποινάς τας προβλεπόμενος υπό του άρθρου 116. 

Κεφ. 170 
2 του 1976 

26 του 1979. 

Χορήγησης 
και τύπος 
αδείας. 

Τέταρτος 
Πίναξ. 

Ειδικαί 
πρόνοιαι 
δι* επίβλεψιν 
υπό υπαλ

λήλου. 
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Ανάκλησις 
αδείας. 

Κεφ. 170 
2 του 1976 

26 του 1979. 

Αδικήματα. 

115. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου το συμ
βούλιον θα ανακαλή οιανδήποτε άδειαν χορηγηθείσαν δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 112 εάν — 

(α) ο δημοτικός μηχανικός ή ο Διευθυντής του Τμήματος 
Δημοσίων Έργων ή ο αντιπρόσωπος αυτού, πιστοποιή
σουν ότι τα υποστατικά ή ο χώρος ή το αντίσκηνον ή τα 
προσαρτήματα, εξαρτήματα, ή η επίπλωσις ή ο φωτισμός 
ή εξαερισμός αυτών αντιστοίχως κατέστησαν καθ' οιαν
δήποτε άποψιν μη ασφαλή ή ακατάλληλα διά τον σκοπόν 
δι' ον εχορηγήθη η άδεια* ή 

(β) ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπη
ρεσίας ή αντιπρόσωπος αυτού πιστοποιήσουν ότι η 
ηλεκτρολογική εγκατάστασις ή ο ηλεκτρολογικός εξοπλι
σμός των υποστατικών ή του χώρου ή του αντίσκηνου δεν 
είναι σύμφωνα προς τας διατάξεις του περί Ηλεκτρισμού 
Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών ή 

(γ) ο επί καθήκοντι αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρε
σίας εντός των δημοτικών ορίων θα πιστοποίηση ότι δεν 
λαμβάνεται πλέον επαρκής πρόνοια διά παρεμπόδισιν 
πυρκαϊάς ή κατάσβεσιν πυρκαϊάς ή διά την ασφαλή 
διαφυγήν εκ των υποστατικών ή του χώρου ή του αντί
σκηνου εν περιπτώσει πυρκαϊάς όλων των προσώπων, 

και το συμβούλιον δύναται να ανακαλή οιανδήποτε τοιαύτην άδειαν 
εν περιπτώσει παραλείψεως συμμορφώσεως υπό οιουδήποτε προσώ
που προς αυτήν, ή προς οιονδήποτε των όρων αυτής και επί 
παραβάσει αυτής ή οιουδήποτε των όρων αυτής. 

116.—(1) Πας όστις χρησιμοποιεί ή ενεργεί όπως χρησιμοποηθή 
ή εξουσιοδοτεί ή ανέχεται ή επιτρέπει την χρησιμοποίησιν οιασδή
ποτε οικοδομής, χώρου ή αντίσκηνου δι' οιονδήποτε των σκοπών 
των αναφερομένων εις το άρθρον 112 εν σχέσει προς τα οποία δεν 
εξεδόθη έγκυρος και υφισταμένη άδεια ή κατά παράβασιν οιουδή
ποτε όρου ή δεσμεύσεως οιασδήποτε αδείας εκδοθείσης εν σχέσει 
προς αυτά, είναι ένοχος αδικήματος και, εν περιπτώσει καταδίκης, 
υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας τριακοσίας 
λίρας ή εις ποινήν φυλακίσεως διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τους 
έξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας και επί τη τοιαύτη 
καταδίκη το δικαστή ριον δύναται, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι το 
αδίκημα διεπράχθη υπό προσώπου άλλου ή του αδειούχου, να 
ανακαλή ή αναστέλλη την τοιαύτην άδειαν δι' οιανδήποτε περίοδον 
και υπό τοιούτους όρους και προϋποθέσεις τους οποίους ήθελε 
θεωρήσει προσήκοντος. 

(2) Το δικαστήριον ενώπιον του οποίου εκδικάζεται κατηγορία 
προσαφθείσα εναντίον οιουδήποτε προσώπου ως εν τω εδαφίω (1) 
προνοείται, δύναται κατόπιν αιτήσεως άνευ ειδοποιήσεως εις τον 
έτερον διάοικον (ex parte), να διάταξη την αναστολήν της αδείας και 
την απαγόρευσιν της χρήσεως οιασδήποτε οικοδομής, χώρου ή 
αντίσκηνου δι* οιονδήποτε των σκοπών των αναφερομένων εις το 
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11 του 1965. 
14 του 1960 

άρθρον 112 μέχρι της τελικής εκδικάσεως της υποθέσεως αναφο
ρικός προς την οποίαν προσήφθη κατηγορία εναντίον του τοιούτου 
προσώπου: 

Νοείται ότι η έκδοσις τοιούτου διατάγματος υπόκειται εις τας 
διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, του περί Δικά κεφ. 6 
στηρίων Νόμου και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών 
Κανονισμών. 60 του Ίίία 

11 του 1963 
8 του 1969 
49 του 1970 
58 του 1972 
1 του 1980 
35 του 1982 
29 του 1983 
91 του 1983 
16 του 1984 
51 του 1984 
83 του 1984 
93 του 1984 
18 του 1985 
71 του 1985. 

Δ.Ν.Τομ.Π120 
54 Τομ. II275 
56 Τομ. II491 
58 Τομ. II326 
65 Παρ. II 3 
65 Παρ. II 5 
69 Παρ. II 1 
69 Παρ. II 3 
72 Παρ. II 5 
74 Παρ. II 1 
76 Παρ. II 3 
78 Παρ. II 1 
80 Παρ. II10 
82 Παρ. II 9 
83 Παρ. II 1 

(3) Οιονδήποτε πρόσωπον εναντίον του οποίου εξεδόθη διάταγμα 
δυνάμει του εδαφίου (2), το οποίον αμελεί, παραλείπει ή αρνείται να 
συμμορφωθή προς το τοιούτο διάταγμα, είναι ένοχον αδικήματος και 
υπόκειται εις ποινήν φυλακίσεως μη υπερβαίνουσαν τους έξ μήνας ή 
εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας τριακοσίας λίρας ή εις 
αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας. 

117.—(1) Αστυνομικός βαθμού ουχί κατωτέρου του λοχίου ή Η αστυνομία 
οιοσδήποτε υπάλληλος διοριζόμενος επί τούτω υπό συμβουλίου τινός εισέρχεται· 
δύναται, κατά πάντα εύλογον χρόνον, περιλαμβανομένου του χρόνου 
καθ* ον οιονδήποτε υποστατικόν ή χώρος ή αντίσκηνον ευρίσκεται 
εν χρήσει, να εισέρχεται εις— 

(α) οιονδήποτε υποστατικόν ή χώρον ή αντίσκηνον εν σχέσει 
προς το οποίον εξεδόθη άδεια δυνάμει του παρόντος 
Νόμου προς διαπίστωσιν ότι οι όροι και αι προϋποθέσεις 
της τοιαύτης αδείας και αι διατάξεις του παρόντος Νόμου 
τυγχάνουν εφαρμογής· ή 

(β) οιονδήποτε υποστατιίόν ή χώρος ή αντίσκηνον διά το 
οποίον έχει λόγους να πιστεύη ότι χρησιμοποιείται, ή 
πρόκειται να χρησιμοποιηθή, κατά παράβασιν των διατά
ξεων του άρθρου 112. 
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(2) Οιονδήποτε πρόσωπον εμποδίζον ή παρακωλύον την είσοδον 
εις οιονδήποτε υπάλληλον ενεργούντα δυνάμει των διατάξεων του 
εδαφίου (1) είναι ένοχον αδικήματος και, εν περιπτώσει καταδίκης, 
υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας τριακοσίας 
λίρας, ή εις ποινήν φυλακίσεως διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τους 
έξ μήνας, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας. 

Ζύγισις, 
κ.λ.π. 

Ζύγισις 
τη αιτήσει 
τελωνειακών 
υπαλλήλων. 

Αισυναλλαγαί 
να καταχω

ρούνται εις 
βιβλ(ον και να 
χορηγήται πι

στοποιητικόν. 

Παράλειψις 
δημοτικού 
ζυγιστού. 

Διακύλια. 

ΖΥΠΣΙΣ, ΚΛΠ. 
118. Το συμβούλιον θα παρέχη διευκολύνσεις διά την ζύγισιν, 

μέτρησιν ή δοκιμήν οιωνδήποτε αγαθών τα οποία παραδίδονται 
εντός των δημοτικών ορίων και εν σχέσει προς τα οποία ο πωλητής 
ή ο αγοραστής των τοιούτων αγαθών απαιτεί την ζύγισιν, μέτρησιν ή 
δοκιμήν. 'Αμα τη τοιαύτη ζυγίσει, μετρήσει ή δοκιμή ο πωλητής ή 
ο αγοραστής διά λογαριασμόν του πωλητού, καταβάλλει τα τοιαύτα 
δικαιώματα τα οποία θα καθορίζωνται διά δημοτικών κανονισμών 
εκδιδομένων υπό του συμβουλίου δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου. 

119. Οσάκις τελωνειακός υπάλληλος, δι* οιανδήποτε νόμιμον 
αιτίαν εν τη εκτελέσει των καθηκόντων της θέσεως αυτού, απαιτή 
παρά συμβουλίου όπως οιαδήποτε αγαθά ή άλλα αντικείμενα εντός 
των δημοτικών ορίων ζυγισθούν, ο δημοτικός ζυγιστής προβαίνει εις 
την τοιαύτην ζύγισιν και τα καταβλητέα δικαιώματα εν σχέσει προς 
αυτήν καταβάλλονται εις τον δημοτικόν ζυγιστήν υπό του ιδιοκτήτου 
των τοιούτων αγαθών ή αντικειμένων. 

120. Άμα τη συμπληρώσει οιασδήποτε ζυγίσεως, μετρήσεως ή 
δοκιμής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο δημοτικός 
ζυγιστής καταχωρίζει εις βιβλίον τηρούμενον διά τον σκοπόν αυτόν, 
πλήρεις λεπτομέρειας της συναλλαγής και του καταβλητέου δικαι
ώματος εν σχέσει προς αυτήν, και άμα τη υπ* αυτού εισπράξει του 
καθοριζομένου δικαιώματος δίδει εις το πρόσωπον το οποίον απαιτεί 
την τοιαύτην ζύγισιν, μέτρησιν ή δοκιμήν, πιστοποιητικόν ανα
γράφον τας αιτούμενος λεπτομέρειας και το ποσόν των πληρωθέντων 
δικαιωμάτων. 

121. Οιοσδήποτε δημοτικός ζυγιστής ο οποίος— 
(α) ζυγίζει, μετρά ή δοκιμάζει εσφαλμένως ή ανακριβώς 

οιαδήποτε αγαθά ή αντικείμενα τα οποία απαιτείται να 
ζυγίση, μέτρηση ή δοκιμάση συμφώνως προς τας διατά
ξεις του παρόντος Νόμου· ή 

(β) κάμνει οιανδήποτε ψευδή καταχώρησιν ή εκδίδει ψευδές 
πιστοποιητικόν ή ψευδή υπογραφήν εν σχέσει προς την 
τοιαύτην ζύγισιν, μέτρησιν ή δοκιμήν επί σκοπώ κατα
δολιεύσεως, 

είναι ένοχος αδικήματος και, εν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται εις 
χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας τριακοσίας λίρας ή εις 
ποινήν φυλακίσεως διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τους έξ μήνας ή 
εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας. 

122.—(1) Οιονδήποτε πρόσωπον εισκομίζον ή εισάγον εντός των 
δημοτικών ορίων οιουδήποτε δήμου προς διάθεσιν, συσκευασίαν, 
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βιομηχανοποίηση* ή επεξεργασίαν εντός του τοιούτου δήμου, ή δι' 
εξαγωγήν εξ αυτού, οιαδήποτε αγαθά, είτε ταύτα είναι εισαγόμενα ή 
προέρχονται εξ οιουδήποτε μέρους εντός της Δημοκρατίας, κατα
βάλλει εις το συμβούλιον ως διαπύλια τα δικαιώματα τα καθο
ριζόμενα εκάστοτε διά δημοτικών κανονισμών εκδιδομένων υπό του 
συμβουλίου δυνάμει του παρόντος Νόμου, και ο αρμόδιος υπάλληλος 
δίδει εις το τοιούτο πρόσωπον απόδειξιν δεικνύουσαν τας λεπτο
μέρειας των αγαθών και του πληρωθέντος ποσού. 

(2) Εάν το τοιούτο πρόσωπον— 
(α) μεταφέρη τα τοιαύτα αγαθά ή μέρος αυτών εντός των 

δημοτικών ορίων οιουδήποτε ετέρου δήμου ή εξάγη ταύτα 
ή μέρος αυτών εκτός της Δημοκρατίας* ή 

(β) πωλήση τα τοιαύτα αγαθά ή οιονδήποτε μέρος αυτών 
εντός των δημοτικών ορίων του δήμου εις τον οποίον τα 
τοιαύτα δικαιώματα επληρώθησαν ή εντός οιωνδήποτε 
άλλων δημοτικών ορίων και διά την τοιαύτην πώλησιν τα 
τοιαύτα αγαθά ή μέρος αυτών ζυγίζωνται, μετρώνται ή 
δοκιμάζωνται, 

το τοιούτο πρόσωπον, άμα τη προσαγωγή της τοιαύτης αποδείξεως 
και άμα τη αποδείξει προς εύλογον ικανοποίηση* του δημοτικού^ 
ζυγιστού ότι τα ούτω μεταφερθέντα ή πωληθέντα αγαθά είναι τα 
αγαθά ή μέρος αυτών εν σχέσει προς τα οποία εδόθη η απόδειξις, 
δεν υποχρεούται εις καταβολήν οιωνδήποτε επιπρόσθετων δικαιω
μάτων εν σχέσει προς τα τοιαύτα αγαθά. 

(3) Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν τυγχάνουν εφαρμογής 
εν σχέσει προς οιαδήποτε αγαθά διαμετακομιζόμενα από εν μέρος 
της Δημοκρατίας εις άλλο. 

(4) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος «αγαθά» 
περιλαμβάνει παν εμπόρευμα, αντικείμενον, πράγμα ή προϊόν 
καθοριζόμενον διά δημοτικών κανονισμών εκδιδομένων εκάστοτε 
υπό του συμβουλίου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

123. Οιονδήποτε πρόσωπον παραλείπον ή αμελούν ή αρνούμενρν 
να καταβολή δικαιώματα συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 
122 είναι ένοχον αδικήματος κατ, εν περιπτώσει καταδίκης, υπό
κειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντήκοντα 
λίρας. 

Παραλειψις 
πληρωμής 
διαπυλίων. 

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟΝ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

124.—(1) Πας όστις επί οιασδήποτε οδού εντός οιωνδήποτε 
δημοτικών ορίων— 

<α) Ων ιδιοκτήτης ή έχ<0Φ την ευθύνην διά την φύλαξιν 
οιουδήποτε ζώου, ανέχεται όπως το τοιούτο ζώον είναι 
ελεύθερον καθ' οιονδήποτε χρόνον χωρίς οιονδήποτε 
πρόσωπον να έχη την φύλαξιν αυτού* ή 

(β) ενεργεί ή επιτρέπει ώστε οιονδήποτε δένδρον, ξυλεία, 
σιδηρά δοκός ή οιονδήποτε άλλο φορτίον μεταφέρεται 

Ωρισμένα 
αδικήματα 

Ζώα 
ελεύβερα. 

Επικίνδυνα 
φορτία. 



Επικίνδυνα 
ανοίγματα. 

Έκχυσις 
ύδατος, 
κ.λ.π. εντός 
οδών, κ.λ.π. 

Κατάσβεσις 
φώτων. 

Παρακώλυσις. 
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εντός ή επί οιουδήποτε μέσου μεταφοράς άνευ ικανο
ποιητικών μέσων ασφαλούς οδηγήσεως αυτού* ή 

(γ) αφήνει ανοικτόν οιονδήποτε υπόγειον ή κελλάριον ή την 
είσοδον εξ'οιασδήποτε οδού προς οιαδήποτε κελλάρια ή 
υπόγεια δωμάτια, άνευ ικανοποιητικής περιφράξεως ή 
χειραγωγού, ή αφήνει ελαττωματικήν την θύραν, τα 
παράθυρα ή άλλα καλύμματα οιουδήποτε υπογείου ή 
κελλαρίου, ή δεν καλύπτει ικανοποιητικώς οιονδήποτε 
χώρον, λάκκον ή υπόνομον αφεθέντα ανοικτόν, ή αφήνει 
τον τοιούτον ανοικτόν χώρον, λάκκον ή υπόνομον μετά 
την δύσιν του ηλίου άνευ επαρκούς φωτισμού διά να 
προειδοποιή και παρεμποδίζη την πτώσιν προσώπου εντός 
αυτών ή 

(δ) εκχύνει ή επιτρέπει όπως οιαδήποτε ποσότης ύδατος ή 
άλλο υγρόν υλικόν διέλθη διά μέσου οιασδήποτε οδού, ή 
εκχύνει ή επιτρέπει εις οιανδήποτε ποσότητα ύδατος, 
όπως διέρχεται διά μέσου οιουδήποτε αύλακος οδού* ή 

(ε) παρανόμως και εσκεμμένως σβύνει το φως οιουδήποτε 
οδικού λαμπτήρος ή θραύει οιονδήποτε τοιούτον ηλεκτρι
κόν λαμπτήρα* ή 

(στ) (i) προκαλεί εσκεμμένως οιανδήποτε παρακώλυσιν επί 
οιασδήποτε οδού δι' οιουδήποτε μηχανοκινήτου 
οχήματος, αμάξης, μέσου μεταφοράς, φορτηγού ή 
χειραμάξης ή δι' οιουδήποτε ζώου ή άλλου μέσου* ή 

(ii) τοποθετεί ή αφήνει, ουχί αναγκαίως, οιαδήποτε 
έπιπλα, αγαθά, εμπορεύματα ή εμπόρευμα, ή οιον
δήποτε βαρέλιον, σκάφην, κάλαθον ή κάδον, ή 
τοποθετεί ή χρησιμοποιεί οιονδήποτε βάθρον, 
κάθισμα, έδραν, στασίδιον, διαφημιστικήν πινακίδα 
ή άλλο πράγμα, ή τοποθετεί οιονδήποτε πτυσσό
μενον παραθυρόφυλλον ή σκίαστρον, κάλυμμα ή 
άλλην προεξοχήν άνωθεν ή κατά μήκος οιασδήποτε 
τοιαύτης οδού, εκτός εάν εκάστη πλευρά αυτού έχη 
ύψος τουλάχιστον δέκα ποδών εκ του εδάφους* ή 

(iii) τοποθετεί, αναρτά ή κατ' άλλον τρόπον εκθέτει προς 
πώλησιν οιαδήποτε αγαθά, εμπορεύματα, ή οιον
δήποτε πράγμα κατά τρόπον ώστε να προεξέχουν 
εντός ή άνωθεν οιασδήποτε οδού, ή πέραν της 
γραμμής οιασδήποτε οικίας, καταστήματος ή οικο
δομής εις την οποίαν ούτω εκτίθενται, κατά τρόπον 
ώστε να παρεμποδίζουν ή παρενοχλούν την διέ
λευσιν οιωνδήποτε προσώπων κατά μήκος της οδού* 
ή 

(ίν) κυλίει ή μεταφέρει οιονδήποτε βαρέλιον, σκάφην, 
σκέπασμα βαρελιού ή τροχόν ή οιανδήποτε κλίμακα, 
σανίδα, ιστόν, ξυλείαν ή τεμάχιον ξύλου εφ* οιου
δήποτε πεζοδρόμου, πλην διά σκοπούς φορτώσεως ή 
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εκφορτώσεως οιουδήποτε μηχανοκίνητου οχήματος, 
κάρρου ή αμάξης ή διασταυρώσεως του πεζοδρόμου· 
ή 

(ν) τοποθετεί οιονδήποτε σχοινίον, κορδόνιον ή ιστόν 
εγκαρσίωςή κατά μήκος οιασδήποτε τοιαύτης οδού, 
ή αναρτά ή τοποθετεί οιαδήποτε ενδύματα προς 
αποστέγνωσιν, ή οιασδήποτε διαφημίσεις, συνθή
ματα ή άλλα πράγματα' ή 

(ζ) ούσα κοινή πόρνη, περιφέρεται ασκόπως και παρενοχλεί 
τους διαβάτας διά σκοπούς πορνείας· ή 

(η) ιππεύει ή οδηγεί μετά υπερβολικής ταχύτητος ή επικινδύ

νως οιονδήποτε ζώον ή όχημα· ή 
(θ) τινάσσει ή ξεσκονίζει τάπητας ή άλλα συναφή αντικεί

μενα εντός οιασδήποτε τοιαύτης οδού εξ οιουδήποτε 
μέρους οικίας ή άλλης οικοδομής· ή 

(ι) προκαλεί οιανδήποτε εσκεμμένην ζημίαν ή βλάβην εις 
οιανδήποτε οδόν ή 

(ια) ρίπτει εκ της οροφής ή οιουδήποτε μέρους οικίας ή άλλης 
οικοδομής οιανδήποτε ποσότητα χώματος, οιονδήποτε 
κέραμον, ξύλον, σκύβαλα, ύδωρ ή άλλο πράγμα* ή 

(ιβ) ρίπτει, τοποθετεί ή εγκαταλείπει οιονδήποτε αντικείμενον 
ή πράγμα εντός ή επί οιασδήποτε οδού· ή 

(ιγ) ρίπτει ή αφήνει να πέσή, ή επιτρέπει ή αφήνει οιονδήποτε 
αντικείμενον ή πράγμα να πέση ή να αφεθή να πέση εντός 
οιουδήποτε υπογείου αγωγού ανήκοντος ή ελεγχομένου 
υπό του συμβουλίου ή οιασδήποτε άλλης αρχής· ή 

(ιδ) 

(ιε) 

αναρτά ή ενεργεί ή ανέχεται όπως αναρτηθή οιονδήποτε 
όνομα οδού διά το οποίον δεν εξησφαλίσθη έγκρισις ως 
εις την παράγραφον (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 84 
προνοείται* ή 
απομακρύνει, καταστρέφει, παραμορφώνει ή εξαλείφει ή 
ενεργεί διά την απομάκρυνσιν, καταστροφήν, παραμόρ
φωσιν ή εξάλειψιν του ονόματος οιασδήποτε οδού, το 
οποίον νομίμως ετέθη επ' αυτής, 

είναι ένοχον αδικήματος και, εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις 
χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας εκατόν λίρας ή εις ποινήν 
φυλακίσεως διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας και, εν 
περιπτώσει καταδίκης δι' οιονδήποτε αδίκημα δυνάμει οιασδήποτε 
των ανωτέρω παραγράφων, το δικαστή ριον δύναται να διατάσση την 
καταβολήν προσθέτου χρηματικής ποινής μη υπερβαινούσης τας 
δέκα λίρας δι' εκάστην ημέραν καθ' ην το καταδικασθέν πρόσωπον 
συνεχίζει διαπράττον το τοιούτο αδίκημα. 

(2) Το δικαστή ριον ενώπιον του οποίου εκδικάζεται κατηγορία 
προσαφθείσα εναντίον προσώπου δι' αδίκημα διαπραχθέν κατά 
παράβασιν του παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε δημοτικών κανο

Πόρναι. 

Ίππευσιςκαι 
οδήγησις. 

Τίναγμα 
ταπήτων κλπ. 

Ζημία εις 
οδόν. 

Ρίψις 
αντικειμένων. 

Ρίψις οιουδή

ποτε 
πράγματος 
επί οδού. 

Απαγόρεοσις 
ρίψεως αντι

κειμένων 
εντός υπο

γείων αγωγών. 

Ονόματα 
οδών. 
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νισμών εκδοθέντων δυνάμει αυτού, δύναται κατόπιν ex parte αιτή
σεως, να διάταξη το τοιούτο πρόσωπον να τελέση ή να αποφυγή την 
τέλεσιν οιασδήποτε τοιαύτης πράξεως ή ενεργείας εντός τοιαύτης 
χρονικής περιόδου, την οποίαν το. δικαστήριον ήθελε θεωρήσει 
ο'ναγκαίαν υπό τας περιστάσεις προς εξασφάλισιν ελευθέρας και 
ασφαλούς χρήσεως της τοιαύτης οδού, μέχρι της τελικής εκδικάσεως 
της υποθέσεως εν σχέσει προς την οποίαν προσήφθη η κατηγορία: 

Νοείται ότι η έκδοσις του τοιούτου διατάγματος υπόκειται εις τας 
διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, του περί Δικα
στηρίων Νόμου και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών 
Κανονισμών, εκάστοτε εν ισχύι. 

(3) Εάν οιονδήποτε πρόσωπον κατά του οποίου εξεδόθη διάταγμα 
δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) παραλείπη ή αμελή να 
συμμορφωθή προς το τοιούτο διάταγμα εντός του χρόνου του 
καθοριζομένου εν αυτώ, είναι νόμιμον διά το συμβούλιον να εκτελή 
το τοιούτο διάταγμα και τα γενόμενα έξοδα διά την εκτέλεσιν τούτου 
καταβάλλονται εις το συμβοίλιον υπό του προσώπου κατά του 
οποίου εξεδόθη το διάταγμα κα: το τοιαύτα έξοδα λογίζονται ως 

κεφ. 155 ΧΡ1Ί^ατική ποινή εντός της εννοίας νου περί Ποινικής Δικονομίας 
93 του 1972 Νόμου, και η καταβολή τούτων εν συνεχεία επιβάλλεται. 
12 του 1975 
41 του 1978. 

(4) Οιονδήποτε πρόσωπον εναντίον του οποίου εξεδόθη διάταγμα 
δυνάμει του εδαφίου (2) και το οποίον δεν υπακούει ή παραλείπει να 
συμμορφωθή προς το τοιούτο διάταγμα, ανεξαρτήτως του εάν το 
συμβούλιον εχώρησεν εις την εκτέλεσιν ή εξετέλεσε το τοιούτο 
διάταγμα, είναι ένοχον αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά 
χρονικήν περίοδον μη υπερβαίνουσαν τους έξ μήνας, ή εις χρη
ματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας τριακοσίας λίρας, ή εις 
αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας. 

(5) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος ή οιουδήποτε 
άλλου νόμου, οιοσδήποτε αστυνομικός δύναται να αφαιρή το όνομα 
το τοποθετηθέν επί οδού είτε προ είτε μετά την έναρξιν της ισχύος 
του παρόντος Νόμου και διά το οποίον όνομα δεν ελήφθη έγκρισις 
ως εις την παράγραφον (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 84 
προνοείται. 

125. Παν πρόσωπον παρεμποδίζον οιονδήποτε υπάλληλον ή ερ
γάτην δήμου εν τη εκτελέσει οιασδήποτε διατάξεως του παρόντος 
Νόμου ή δημοτικών κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει του παρόντος 
Νόμου είναι ένοχον αδικήματος και, εν περιπτώσει καταδίκης, 
υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας τριακοσίας 
λίρας ή εις ποινήν φυλακίσεως διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τους 
έξ μήνας, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας και το δικαστήριον 
ενώπιον του οποίου εκδικάζεται το αδίκημα δύναται να διάταξη το 

Παρεμκόδισις 
υπαλλήλων 
ή εργατών 
δήμου εν τη 
εκτελέσει 
των καθη

κόντων αυτών. 
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τοιούτο πρόσωπον να καταβάλη εις τον δήμον τοιούτο ποσόν υπό 
μορφήν αποζημιώσεων προκληθεισών εξ αιτίας της παρεμποδίσεως, 
ως το δικαστή ριον ήθελε κρίνει δίκαιον. 

126.—(1) Εάν το δικαστή ριον, ενώπιον του οποίου προσάγεται 
οιονδήποτε πρόσωπον δι" οιανδήποτε παράβασιν του παρόντος 
Νόμου ή διά αδίκημα κατά του παρόντος Νόμου ή διά παράβασιν 
οιωνδήποτε δημοτικών κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει αυτού, εύρη 
το τοιούτο πρόσωπον ένοχον της τοιαύτης παραβάσεως ή αδι
κήματος κατά παράβασιν του Νόμου ή παραβάσεως οιωνδήποτε 
δημοτικών κανονισμών, το τοιούτο δικαστήριον δύναται, επιπροσθέ
τως προς την ποινήν την οποίαν ήθελε θεωρήσει αρμόζουσαν να 
επιβάλη επί του τοιούτου προσώπου και επιπροσθέτως προς τα 
δικαστικά έξοδα, να διάταξη το τοιούτο πρόσωπον να πλήρωση όλα 
τα δικαιώματα, διαπύλια, τέλη ή δασμούς σχέσιν έχοντα προς την 
κατηγορίαν και τα οποία το τοιούτο πρόσωπον έδει να καταβάλη 
αλλά παρέλειψεν ή ηρνήθη ή ημέλησε να καταβάλη. 

(2) Άπαντα τα τοιαύτα δικαιώματα διαπύλια, τέλη και δασμοί τα 
οποία διέταξε το δικαστήριον να καταβληθούν δύνανται να ανα
κτώνται καθ'ον τρόπον χρηματικοί ή έτεραι ποιναί ανακτώνται 
δυνάμει οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύι νόμου. 

Το δικαστή
ριον δύναται 
να διάταξη 
την κατα
βολήν δικαιω
μάτων ή 
τελών μη κα
ταβληθέντων. 

127. Άπασαι αι χρηματικοί ή έτεραι ποιναί, δικαιώματα και 
έξοδα ανακτώμενα δυνάμει του παρόντος Νόμου καταβάλλονται και 
αποτελούν μέρος του δημοτικού ταμείου εκτός εάν υφίσταται αντί
θετος διάταξις. 

Χρηματικοί 
ποιναί να 
καταβάλλονται 
εις το 
δημοτικόν 
ταμείον. 

128. Έκαστος δήμος δύναται να ενάγη και ανακτά δι" αστικής 
διαδικασίας παρά οιουδήποτε προσώπου παραλείποντος να καταβάλη 
οιασδήποτε επιβαρύνσεις, προσεπιβαρύνσεις, ενοίκια, δικαιώματα, 
τέλη, δασμούς ή διαπύλια καθοριζόμενα εν τω παρόντι Νόμω ή εν 
οιωδήποτε δημοτικώ κανονισμό) εκδοθέντι δυνάμει αυτού, ανεξαρ
τήτως του εάν η μη καταβολή αυτών οφείλεται εις πράξιν ή 
παράλειψιν του τοιούτου προσώπου συνιστώσαν αδίκημα, δυνάμει 
του παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε τοιούτων κανονισμών και ανε
ξαρτήτως του εάν το παραλείπον πρόσωπον εδιώχθη ή μη εν σχέσει 
προς το τοιούτον αδίκημα. 

Εξουσία 
του δήμου 
δι' είσπραξιν 
επιβαρύνσεων, 
προσεπι
βαρύνσεων, 
ενοικίων, 
δικαιωμάτων, 
κ.λ.π. 

129. Οιονδήποτε πρόσωπον παραβαίνον οιανδήποτε διάταξιν του 
παρόντος Νόμου ή των δημοτικών κανονισμών των εκδοθέντων 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, διά την παράβασιν του οποίου δεν 
προβλέπεται ποινή υπό του τοιούτου Νόμου ή των τοιούτων κανο
νισμών είναι ένοχον αδικήματος και, εν περιπτώσει καταδίκης, 
υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας διακοσίας 
λίρας. 

Αδικήματα μη 
άλλως προβλε
πόμενα. 
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Σύμβουλος ή 
υπάλληλος 
υποκείμενος 
εις δωρο-
δοκίαν κ.λ.π. 
Κεφ. 154 
13 του 1959 
3 του 1962 

43 του 1963 
41 του 1964 
69 του 1964 
70 του 1965 
5 του 1967 

58 του 1967 
44 του 1972 
92 του 1972 
29 του 1973 
59 του 1974 
3 του 1975 
13 του 1979 
10 του 1981 
46 του 1982 
86 του 1983. 

Διαδικαστικά! 
πράξεις. 

Δικαστικά 
τέλη. 

Κανονισμοί. 

130. Διά τους σκοπούς των άρθρων 100 μέχρι 105 του Ποινικού 
Κωδικός, αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων, οιοσδήποτε δήμαρχος, 
αντιδήμαρχος ή σύμβουλος λογίζεται εν σχέσει προς τα καθήκοντα 
του ως δημάρχου, αντιδημάρχου ή συμβούλου ως πρόσωπον εργο
δοτούμενον εν τη δημοσία υπηρεσία. 

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟΝ 
ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

131.—(1) Άνευ βλάβης ή επηρεασμού των διατάξεων της παρα
γράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 46, ο δήμος δύναται να 
εκπροσωπήται ενώπιον των δικαστηρίων υπό του δημοτικού γραμ
ματέως αυτού ή οιουδήποτε άλλου προσώπου δεόντως εξουσιοδοτη
μένου εγγράφως επί τούτω υπό του δημάρχου. 

(2) Ο δημοτικός γραμματεύς, ή οιονδήποτε άλλο πρόσωπον 
εγγράφως εξουσιοδοτημένον επί τούτω υπό του δημάρχου, δύναται 
να εγείρη οιανδήποτε ποινικήν ή αστικήν διαδικασίαν εξ ονόματος 
του δήμου. 

(3) Επίδοσίς οιουδήποτε διαδικαστικού εγγράφου επί του δήμου 
δύναται δεόντως να ενεργηθή διά της επιδόσεως του τοιούτου 
εγγράφου εις τον δήμαρχον ή τον δημοτικόν γραμματέα. 

132. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε άλλου νόμου ή 
Διαδικαστικού Κανονισμού, τα δικαστικά τέλη εν σχέσει προς 
οιανδήποτε διαδικασίαν δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να 
πληρώνωνται διά κατ' αποκοπήν ετησίας πληρωμής υπό του δήμου, 
καθοριζομένης εις εκάστην περίπτωσιν υπό του Υπουργού Δικαιο
σύνης. 

133.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 87, το Υπουρ
γικόν Συμβούλιον εκδίδει κανονισμούς δημοσιευόμενους εις την 
επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας διά καθορισμόν παντός θέ
ματος όπερ δυνάμει του παρόντος Νόμου χρήζει καθορισμού, πάσης 
αναγκαίας λεπτομέρειας προς εκτέλεσιν των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου, και διά την καλυτέραν πραγμάτωσιν των διατάξεων τούτου. 

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου κατα
τίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός τριάκοντα 
ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων 
δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύρωση τους ούτω 
κατατεθέντος κανονισμούς, εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως 
μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη 
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επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύι από της 
τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων, εν 
όλω ή εν μέρει, υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημο
σιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω 
τροποποιηθή υπ' αυτής και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης 
δημοσιεύσεως. 

134. Εάν οιαδήποτε τέλη, δικαιώματα, φόροι ή επιβαρύνσεις 
πληρωτέοι δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε δημοτικών 
κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει αυτού, δεν πληρωθούν κατά τον 
χρόνον καθ' ον ταύτα είναι δεόντως οφειλόμενα και πληρωτέα 
δυνάμει του παρόντος Νόμου και των τοιούτων κανονισμών, ο 
οφειλέτης τούτων ή οιοσδήποτε τούτων θα πληρώνη, επιπλέον προς 
το ποσόν των τοιούτων τελών, δικαιωμάτων ή επιβαρύνσεων, προσε
πιβάρυνσιν ίσην προς το εκάστοτε μέγιστον επιτρεπόμενον επιτόκιον 
εις την Δημοκρατίαν. 

135. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ουδέν 
φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη 
εξαιρουμένης της Κυβερνήσεως, απαλλάττεται της υποχρεώσεως 
καταβολής οιωνδήποτε φόρων, δικαιωμάτων, τελών, διαπυλίων ή 
επιβαρύνσεων πληρωτέων δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οιωνδή
ποτε δημοτικών κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει αυτού. 

136. Πας δήμος απαλλάττεται — 
(α) οιωνδήποτε τελών χαρτοσήμων καταβλητέων δυνάμει του 

εκάστοτε εν ισχύι περί Χαρτοσήμων Νόμου* 
(β) ττ1ζ καταβολής οιουδήποτε φόρου ή τέλους καταβλητέου 

δυνάμει του εκάστοτε εν ισχύι περί Μηχανοκινήτων Οχη
μάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, επί τη εγγραφή ή 
χορηγήσει αδείας κυκλοφορίας εις οιονδήποτε μηχανοκί
νητον όχημα ανήκον εις δήμον. 

137. Ειδοποιήσεις, διατάγματα ή οιαδήποτε άλλα έγγραφα των 
οποίων απαιτείται ή εξουσιοδοτείται η επίδοσις δυνάμει του πα
ρόντος Νόμου, δύνανται να επιδίδωνται διά της παραδόσεως αυτών 
εις τα πρόσωπα ή εις την κατοικίαν των προσώπων προς τα οποία 
αντιστοίχως απευθύνονται, ή, οσάκις απευθύνωνται εις τον έχοντα 
την κυριότητα ή τον κάτοχον των υποστατικών, διά της παραδόσεως 
αυτών ή ακριβούς αντιγράφου αυτών εις πρόσωπον ευρισκόμενον 
εντός των υποστατικών, ή εάν δεν υπάρχη πρόσωπον εντός των 
υποστατικών εις το οποίον να δύνανται να επιδοθούν, διά της 
επικολλήσεως αυτών εις περίοπτον μέρος των υποστατικών ή διά της 
αποστολής αυτών μέσω του ταχυδρομείου διά επί συστάσει επι
στολής απευθυνόμενης προς το τοιούτο πρόσωπον εις την τελευταίαν 
γνωστήν ταχυδρομικήν διεύθυνσιν αυτού εν Κύπρω. Οιαδήποτε 
ειδοποίησις ήτις απαιτείται υπό του παρόντος Νόμου να δίδεται εις 
τον έχοντα την κυριότητα ή την κατοχήν οιωνδήποτε υποστατικών, 
δύναται να απευθύνεται διά της περιγραφής αυτού ως «κυρίου» ή 
«κατόχου» των υποστατικών (κατονομάζουσα αυτά) εν σχέσει προς 
τα οποία δίδεται η ειδοποίησις,. άνευ περαιτέρω ονόματος ή περι
γραφής. 

Γενική 
προσεπι

βάρυνσις. 

Ουδείς απαλ

λάττεται της 
υποχρεώσεως 
καταβολής 
φόρων κλπ. 

Απαλλαγή των 
δήμων εκ της 
φορολογίας, 
των τελών 
χαρτοσήμου, 
κλπ. 

Τρόπος 
επιδόσεως 
ειδοποιήσεων, 
κλπ. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

138.—(1) Διαρκούσης της έκρυθμου καταστάσεως η εκλογή διά 
τους δήμους οίτινες κείνται επί του υπό Τουρκικήν κατοχήν εδάφους 
της Δημοκρατίας ενεργείται συμφώνως προς τας διατάξεις του περί 
Εκλογής των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου 
αναπροσαρμοζόμενος προς τας συνθήκας εκάστης περιπτώσεως ως ο 
Υπουργός ήθελε κρίνει σκόπιμον. 

(2) 'Ανευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1) 
ο Υπουργός κέκτηται εξουσίαν προς τον σκοπόν τούτον όπως— 

(α) ορίζη τα εκλογικά τμήματα διά τους δήμους τούτους 
οπουδήποτε ήθελε κρίνει σκόπιμον 

(β) καθορίζη τους εκλογείς οίτινες θα ψηφίζουν εις έκαστον 
τοιούτο τμήμα. 

(γ) προβαίνη γενικώς εις τοιαύτας διευθετήσεις εν σχέσει 
προς την υποβολήν υποψηφιοτήτων, εκλογικήν διαδικα
σίαν και ανακήρυξιν των εκλεγέντων οίας, υπό τας 
συνθήκας εκάστης περιπτώσεως, ήθελε κρίνει σκόπιμον. 

(3) Εν τη εφαρμογή του περί Εκλογής των Μελών της Βουλής 
των Αντιπροσώπων Νόμου επί τη βάσει του παρόντος άρθρου, ο 
Υπουργός κέκτηται εξουσίαν όπως συντέμνη ή επεκτείνη οιανδήποτε 
πρρθεσμίαν εν αυτώ και προβαίνη εις τοιαύτας αναπροσαρμογάς των 
εν αυτώ προβλεπομένων Τύπων ως αι συνθήκαι εκάστης περιπτώσεως 
θα απήτουν. 

139.—(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 138, το 
Συ

Υ
3ωνΐί Υπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως, οσάκις κατά την 

σχέσει προς κρίσιν αυτού αι υφιστάμενοι συνθήκαι και εν γένει το δημόσιον 
εκλογάςκλπ. συμφέρον επιβάλλουν τούτο, διάταξη την διεξαγωγήν ή μη εκλογών 

εν σχέσει προς δήμον όστις κείται επί του υπό Τουρκικήν κατοχήν 
εδάφους της Δημοκρατίας, και εν περιπτώσει κατά την οποίαν ήθελε 
διατάξει την μη διεξαγωγήν εκλογών, τούτο κέκτηται εξουσίαν όπως 
διορίζη δημοτικήν επιτροπήν συνισταμένην εκ πέντε μέχρι δεκα
πέντε δημοτών κεκτημένων τα υπό του άρθρου 15 απαιτούμενα 
προσόντα εκλογιμότητος, είς των οποίων θα ορίζεται ως πρόεδρος, 
οι ούτω δε διοριζόμενοι θα κατέχωσι το αξίωμα αυτών και θα ασκώσι 
τας λειτουργίας τούτου συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος 
Νόμου διά τοιαύτην περίοδον ως ήθελε καθορισθή εν τω διατάγματι, 
η οποία δέον όπως εν πάση περιπτώσει λήγη κατά τον αυτόν χρόνον 
ως η θητεία των εκλελεγμένων συμβουλίων δήμων εν τη Δημοκρατία ή 
άμα τη εκλογή συμβουλίου δυνάμει της επιφυλάξεως του παρόντος 
εδαφίου: 

Νρείται ότι εις οιανδήποτε περίπτωσιν κατά την οποίαν το 
Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε διατάξει την μη διεξαγωγήν εκλογών 
εν σχέσει προ,ς οιονδήποτε τοιούτον δήμον, το Υπουργικόν Συμβού
λιον δύναται καθ* οιονδήποτε μεταγενέστερον χρόνον να διάταξη 
την διεξαγωγήν εκλογών προς ανάδειξιν συμβουλίου δήμου διά τον 

Εκλογαί 
εις δήμους 
υπό κατοχήν. 

72 του 1979 
73 του 1980 
16 του 1981 

72 του 1979 
73 του 1980 
16 του 1981. 

Εξουσία εις 
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δήμον τούτον, οπότε θα ορίζη τον τόπον και την ημερομηνίαν κατά 
την οποίαν θα ενεργώνται αι τοιαύται εκλογαί, η ημερομηνία δε 
αύτη θα θεωρήται ως εάν ήτο ημερομηνία ορισθείσα υπό του 
Υπουργού δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19. 

(2)(α) Η δημοτική επιτροπή συνίσταται εκ πέντε μελών εις 
δήμους έχοντας πληθυσμόν τουλάχιστον 5,000 δημοτών, 
εξ επτά μελών εις δήμους έχοντας πληθυσμόν από 5,001 
μέχρι 8,000 δημοτών, εξ εννέα μελών εις δήμους έχοντας 
πληθυσμόν 8,001 μέχρι 12,000 δημοτών, εξ ένδεκα μελών 
εις δήμους έχοντας πληθυσμόν από 12,001 μέχρι 18,000 
δημοτών, εκ δεκατριών μελών εις δήμους έχοντας πλη
θυσμόν από 18,001 μέχρι 25,000 δημοτών και εκ 
δεκαπέντε μελών εις δήμους έχοντας πληθυσμόν πέραν 
των 25,000 δημοτών, 

(β) Τα μέλη της δημοτικής επιτροπής διορίζονται εκ δημοτών 
τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται εις κατάλογον 
υποβληθησόμενον υπό των εις την Βουλήν των Αντι
προσώπων εκπροσωπουμένων κομμάτων κατά την ανα
λογίαν κατά την οποίαν ταύτα εκάστοτε εκπροσωπούνται 
εις αυτήν, 

(γ) Τα μέλη εκλέγουν έν εξ αυτών ως Πρόεδρον. 

ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

140.—(1) Οι περί Δήμων Νόμοι του 1964 έως 1984 διά του Κατάργησις 
παρόντος καταργούνται. 6**m>mf' 

15 του 1966 
9 του 1970 
47 του 1970 
89 του 1970 
87 του 1972 
73 του 1979 
89 του 1979 
26 του 1981 
42 του 1982 
22 του 1983 
62 του 1984. 

(2) Αι κατά την ημερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος 
Νόμου υφιστάμενοι δημοτικοί επιτροπαί θα εξακολουθούν να 
υφίστανται μέχρι της ημερομηνίας διορισμού δημοτικής επιτροπής 
δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 3 ή της ενάρξεως 
της θητείας των δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου 
εκλεγησομένων συμβουλίων ως εις το άρθρον 20 προνοείται ή μέχρι 
του διορισμού δημοτικής_επιτροπής συμφώνως των διατάξεων του 
άρθρου 139, αναλόγως της περιπτώσεως. 

(3) Οι περί Δήμων Κανονισμοί οι εκδοθέντες υπό του Υπουργι
κού Συμβουλίου και οι δημοτικοί κανονισμοί οι εκδοθέντες υπό 
συμβουλίου, δυνάμει των διατάξεων του καταργηθέντος Νόμου, 
μέχρις ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν υπό Κανονισμών ή 
δημοτικών κανονισμών εκδοθησομένων δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου, καθ* ο μέτρον ούτοι δεν αντίκεινται προς τας 
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διατάξεις του παρόντος Νόμου λογίζονται ως εκδοθέντες δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου και θα τυγχάνωσιν εφαρμογής μέχρι 
της 31 ·\ς Μαρτίου του 1986 εκτός εάν εν τω μεταξύ ούτοι κατατεθούν 
και εγκριθούν υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

(4) Παν διάταγμα εκδοθέν δυνάμει των διατάξεων τόυ καταργη
θέντος Νόμου, μέχρις ότου τροποποιηθή ή ανακληθή διά δια
τάγματος εκδοθησομένου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου λογίζεται ως εκδοθέν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου και θα τυγχάνη εφαρμογής ως εάν είχεν εκδοθή δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

(5) Πας διορισμός, εξουσιοδότησις, έγκρισις ή ετέρα πάσης 
φύσεως πράξις γενομένη υπό συμβουλίου δυνάμει του καταργηθέντος 
Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδοθέντων κανονισμών ή δημοτικών 
κανονισμών, λογίζεται ως γενομένη δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου. 

(6) Πάσα άδεια χορηγηθείσα ή εκδοθείσα δυνάμει των διατάξεων 
του καταργηθέντος Νόμου λογίζεται ως χορηγηθείσα ή εκδοθείσα 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑ

Τύπος 
(Άρθρον 22) 

ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ 
Προς τον έφορον εκλογής μελών του συμβουλίου του δήμου 
Επειδή υπό του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του περί Δήμων Νόμου του 1985 

προβλέπεται ότι προς τον σκοπόν εκλογής μελών των συμβουλίων των δήμων ο 
Υπουργός Εσωτερικών εκδίδει εντάλματα εκλογής φέροντα την νενομισμένην 
σφραγίδα και απευθυνόμενα προς τους Εφόρους Εκλογής, 

Και επειδή κατόπιν της Προκηρύξεως της δημοσιευθείσης υπ' αρ. 
γνωστοποιήσεως εις το Τρίτον Παράρτημα της επισήμου εφημερίδος 
της Δημοκρατίας της .19 κατέστη αναγκαίον όπως εκδοθούν 
εντάλματα εκλογής μελών των συμβουλίων των δήμων, 

Διά ταύτα ο υποφαινόμενος Υπουργός Εσωτερικών εντέλλομαι όπως, 
αφού δοθή η νενομισμένη ειδοποίησις περί καθορισμού του χρόνου και 
τόπου προς υπόδειξιν υποψηφίων χωρήσητε την ημέραν 
του 19 και ώραν 12.30 μ.μ. εν τω γραφείω σας εις το 
Γραφείον Επαρχου εις την συμφώνως τω νόμω εκλογήν 
των μελών του συμβουλίου διά τον ειρημένον δήμον, εάν δε παραστή ανάγκη 
χωρήσητε εις την διεξαγωγήν ψηφοφορίας την . . . . ημέραν 
19 και όπως γνωστοποιήσητε εις εμέ τα αποτελέσματα της εκλογής δι' οπι
σθογραφήσεως του παρόντος εντάλματος ουχί βραδύτερον της 
ημέρας 19 

Εκδόθη την ημέραν του 19 

Υπουργός Εσωτερικών. 
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 
(Άρθρον 43) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σ\ΜΒΟΥΛΙΟΥ 
1. Αι συνεδριάσεις του συμβουλίου πραγματοποιούνται καθ' οιανδήποτε 

ημέραν κατά την διάρκειαν της δευτέρας εβδομάδος έκαστου μηνός προς 
διεξαγωγήν γενικών εργασιών. 

2. Αι συνεδριάσεις του Συμβουλίου θα είναι κλεισταί και έκαστον θέμα 
εγειρόμενον ενώπιον αυτού αποφασίζεται διά φανερός ψηφοφορίας. 

3. Ο δήμαρχος δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον να συγκαλή συνεδρίασιν 
του συμβουλίου. 

4. Είκοσι τεσσάρας ώρας τουλάχιστον προ οιασδήποτε συνεδριάσεως του 
συμβουλίου αφήνεται εις τον συνήθη τόπον διαμονής εκάστου μέλους του 
συμβουλίου πρόσκλησις διά να παραστή εις συνεδρίασιν εις την οποίαν 
καθορίζονται αι εργασίαι αι διεξαχθησόμεναι κατά την διάρκειαν αυτής. 

5. Εάν ο δήμαρχος αρνήται να καλέση συνεδρίασιν κατόπιν προς τούτο 
υποβληθείσης προς αυτόν αιτήσεως υπογεγραμμένης υπό του ημίσεος του 
συνολικού αριθμού των εκάστοτε κατεχόντων την θέσιν συμβούλων, οι τοιούτοι 
σύμβουλοι δύνανται πάραυτα επί τη τοιαύτη αρνήσει να συγκαλέσουν 
συνεδρίασιν. Εάν ο δήμαρχος, καίτοι μη αρνηθείς, δεν συγκαλή συνεδρίασιν 
εντός επτά ημερών από της υποβολής της τοιαύτης αιτήσεως, οι τοιούτοι 
σύμβουλοι δύνανται μετά την εκπνοήν των επτά τοιούτων ημερών να συγκαλούν 
συνεδρίασιν. 

6. Τουλάχιστον τεσσαράκοντα οκτώ ώρας προ οιασδήποτε συνεδριάσεως 
του συμβουλίου ειδοποίησις αναφέρουσα τον χρόνον και τόπον της σκοπού
μενης συνεδριάσεως και υπογεγραμμένη υπό του δημάρχου, ή υπό των μελών 
του συμβουλίου, οσάκις η συνεδρίασις συγκαλήται υπό μελών του συμβουλίου, 
αναρτάται επί ή πλησίον της εξωτερικής θύρας του γραφείου του δημάρχου 
κατά τας εργασίμους ώρας. Οσάκις η συνεδρίασις συγκαλήται υπό μελών του 
συμβουλίου, η ειδοποίησις καθορίζει τας εργασίας τας σκοπουμένας να 
διεξαχθούν κατ'αυτήν. 

7. Ουδεμία άλλη εργασία πλην της καθορισθείσης εν τη σχετική ειδο
ποιήσει διεξάγεται κατά την διάρκειαν συνεδριάσεως, εκτός εάν παρίστανται 
και συναινούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα του συνολικού αριθμού των εκάστοτε 
κατεχόντων την θέσιν συμβούλων. 

8. Κατά την διάρκειαν εκάστης συνεδριάσεως του συμβουλίου ο δή
μαρχος προεδρεύει αυτής, εάν παρίσταται, εάν δε ούτος απουσιάζη προεδρεύει 
αυτής ο αντιδήμαρχος. Οσάκις αμφότεροι απουσιάζουν, τότε προεδρεύει ο 
σύμβουλος ο προς τούτο επιλεγείς υπό των παρισταμένων μελών του 
συμβουλίου. 

9. 'Απασαι αι ενέργειαι του συμβουλίου και άπαντα τα θέματα τα 
παρουσιαζόμενα ή εγειρόμενα ενώπιον αυτού δύνανται να αποφασίζωνται διά 
πλειοψηφίας των τοιούτων μελών του συμβουλίου τα οποία είναι παρόντα και 
ψηφίζουν κατά την διάρκειαν συνεδριάσεως συγκροτηθείσης συμφώνως προς 
τας διατάξεις του περί Δήμων Νόμου, νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός των 
συμβούλων οίτινες είναι παρόντες και είτε ψηφίζουν είτε όχι, δεν είναι 
ολιγώτερος του αριθμού ο οποίος απαιτείται δι' απαρτίαν, ήτοι ήμισυ πλέον 
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ενός του συνολικού αριθμού των εκάστοτε κατεχόντων την θέσιν συμβούλων, 
πλην οσάκις ο τοιούτος Νόμος προνοή διά ωρισμένας περιπτώσεις ειδικήν 
απαρτίαν. 

10. Εν περιπτώσει ισοψηφίας, ο πρόεδρος οιασδήποτε συνεδριάσεως έχει, 
επιπροσθέτως προς την ιδίαν αυτού ψήφον, δευτέραν ή νικώσαν ψήφον. 

11. Τα πρακτικά εκάστης συνεδριάσεως καταγράφονται επακριβώς υπό 
του δημοτικού γραμματέως καταχωρούνται εις βιβλίον τηρούμενον διά τον 
σκοπόν αυτόν, εγκρίνονται υπό του συμβουλίου κατά την επομένη ν συνεδρίαν 
αυτού και υπογράφονται καθ' ον τρόπον προνοεί ο περί Δήμων Νόμος. 

12. Κατά την διάρκειαν της συνεδριάσεως του συμβουλίου τα μέλη αυτού 
οφείλουν: 

(α) Να αποφεύγουν ενεργείας παρενοχλούσας την άνετον διεξαγωγήν 
των εργασιών του συμβουλίου* και 

(β) να αποφεύγουν την χρήσιν υβριστικής γλώσσης κατά του προσώπου 
οιουδήποτε μέλους του συμβουλίου. 
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ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑΙ ΑΔΕΙΑΙ 

(Άρθρα 104 και 105) 
1. Ετήσιαι Άδειαι: 

(α) Μισθωτοί των οποίων αι ετήσιαι απολαβαί κυμαίνονται:— 
Ετήσιον 
δικαίωμα 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 

Από 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

£ 
1 

1001 
1501 
2001 
2401 
2801 
3201 
3601 
4001 
4501 
5001 
5401 
5801 
6201 
6501 
7001 
7501 
8001 
8501 
9001 
9501 
10001 
10501 
11001 
11501 
12001 
12501 
13001 
13501 
14001 
14501 
15001 
15501 
16001 
16501 
17001 
17501 
18001 
18501 
19001 
19501 
20001 
20501 
21001 
21501 
22001 

μέχρι 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

και άνω 

£ 
1000 
1500 
2000 
2400 
2800 
3200 
3600 
4000 
4500 
5000 
5400 
5800 
6200 
6500 
7000 
7500 
8000 
8500 
9000 
9500 
10000 
10500 
11000 
11500 
12000 
12500 
13000 
13500 
14000 
14500 
15000 
15500 
16000 
16500 
17000 
17500 
18000 
18500 
19000 
19500 
20000 
20500 
21000 
21500 
22000 

£ 
0 
3 
4 
6 
8 
11 
14 
17 
21 
25 
29 
33 
37 
41 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
72.50 
75 
77.50 
80 
82.50 
85 
87.50 
90 
92.50 
95 
97.50 
100 
102.50 
106.50 
110.50 
114.50 
120.50 
124.50 
128.50 
132.50 
136.50 
140.50 
144.50 
148.50 
152.50 
156.50 
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Ετήσιον 
δικαίωμα μη 
υπερβαίνον 

£ 
(β) Βιοτέχναι εργαζόμενοι δι' ίδιον λογαριασμόν . . . . 55 
(γ) Επαγγελματίαι ασκούντες ελευθέριον επάγγελμα, ήτοι 

ιατροί, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, έμποροι, 
βιομήχανοι και επιχειρηματίαι, εργαζόμενοι ως άτομα. . 100 

(δ) Εταιρείαι περιορισμένης ευθύνης ασκούσαι ασφαλιστι
κός, ατμοπλοϊκός, αεροπορικός ή τραπεζικός εργασίας, 
ως επίσης και οργανισμοί χρηματοδοτήσεως 1,000 

(ε) Εταιρείαι περιωρισμένης ευθύνης μη εμπίπτουσαι εντός 
της παραγράφου (δ) ανωτέρω: 
(ϊ) ιδιωτικοί εταιρείαι: είτε ημεδαπαί, είτε αλλοδαπαί, 

είτε ελεγχόμενοι υπό' αλλοδαπών είτε όχι— 
(αα) έχουσαι εκδοθέν μετοχικόν κεφάλαιον μη 

υπερβαίνον τας £5,000 ή αριθμόν υπαλλήλων 
μη υπερβαίνοντα τους 5 150 

(ββ) έχουσαι εκδοθέν μετοχικόν κεφάλαιον υπερ
βαίνον τας £5,000 αλλά μη υπερβαίνον τας 
£10,000 ή αριθμόν υπαλλήλων υπερβαίνοντα 
τους 5 αλλά μη υπερβαίνοντα τους 10 . . 200 

(γγ) έχουσαι εκδοθέν μετοχικόν κεφάλαιον υπερ
βαίνον τας £10,000 ή αριθμόν υπαλλήλων 
υπερβαίνοντα τους 10 275 

Νοείται ότι εάν οιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία 
εμπίπτη εντός περισσοτέρων της μιας κατηγοριών, 
αύτη θα κατατάσσεται εις την κατηγορίαν ως προς 
την οποίαν καταβάλλεται το υψηλότερον δικαίωμα* 

(ii) Δημόσιαι Εταιρείαι: είτε ημεδαπαί, είτε αλλοδαπαί, 
είτε ελεγχόμενοι υπό αλλοδαπών είτε όχι . . 1,000 

Διό τους σκοπούς του παρόντος Πίνακος η Αρχή Ηλεκτρισμού 
Κύπρου, η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, η Επιτροπή Σιτηρών, 
η Αρχή Λιμένων Κύπρου και τα Συμβούλια Υδατοπρομηθείας εν 
τη έδρα των, και έκαστον των εις τας άλλας πόλεις γραφείων 
αυτών, θα θεωρώνται και ταξινομώνται ως δημόσιαι εταιρείαι 
περιορισμένης ευθύνης. 

(στ) Ομόρρυθμοι και ετερόρρυθμοι εταιρείαι:— 
(αα) έχουσαι αριθμόν υπαλλήλων μη υπερβαίνοντα 

του 5 150 
(ββ) έχουσαι αριθμόν υπαλλήλων υπερβαίνοντα τους 5 

αλλά μη υπερβαίνοντα τους 10 200 
(γγ) έχουσαι αριθμόν υπαλλήλων.υπερβαίνοντα τους 10 275 

(ζ) Υπεράκτιαι (offshore) εταιρείαι 600 
(η) Συνεργατικά ιδρύματα 170 
(θ) Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μη εμπίπτοντα εις 

οιανδήποτε των ως άνω κατηγοριών 150 

2. . Εξάμηνοι άδειαι: 
Το ήμισυ των ανωτέρω εκτιθεμένων δικαιωμάτων. 



2343 Ν. 111/85 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
(Άρθρον 113) 

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΧΡΗΣΙΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, ΚΛΠ. ΔΓ 
ΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 

Ων ο ιδιοκτήτης, (ενοικιαστής ή κάτοχος) των υποστατικών (ή του χώρου ή του 
αντίσκηνου) των γνωστών ως 
και κειμένων εις διά του'παρόντος 
εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιή τα ειρημένα υποστατικά ή μεριμνά ή επιτρέπη 
όπως τα ειρημένα υποστατικά χρησιμοποιώνται διά σκοπούς 

διά περίοδον από 
της ημέρας του 
(ή της ημέρας του ) 
υπό τους κάτωθι όρους και τηρουμένων των διατάξεων του περί Δήμων Νόμου και 
οιουδήποτε νόμου τροποποιούντος ή αντικαθιστώντος αυτόν και των διατάξεων 
οιωνδήποτε δημοτικών κανονισμών εκδιδομένων δυνάμει αυτού. 

ΟΡΟΙ 
1. Τα ειρημένα υποστατικά (ή χώρος ή αντίσκηνον) και τα εξαρτήματα, 

προσαρτήματα, επίπλωσις και αι εγκαταστάσεις φωτισμού και εξαερισμού αυτών 
αντιστοίχως, δεν θα μετατρέπωνται άνευ της προτέρας προς τούτο συγκαταθέσεως 
του συμβουλίου. 

2. Δεν επιτρέπεται εις πλείονα των προσώπων, περιλαμβανομένων 
παιδιών, να ευρίσκωνται εντός των υποστατικών (ή του χώρου ή του αντίσκηνου) 
καθ' οιονδήποτε χρόνον, εκ των οποίων εις ουχί πλείονα των 1 
επιτρέπεται να ευρίσκωνται εντός των 
(παραθέσατε λεπτομέρειας του αριθμού των προσώπων εις τα οποία επιτρέπεται να 
ευρίσκωνται εις τα διάφορα μέρη των υποστατικών). 

3. Όλαι αι συσκευαί πυροσβέσεως θα διατηρώνται εις καλή ν λειτουργήσιμον 
κατάστασιν και έτοιμοι προς χρήσιν. 

4. Οσάκις επιτρέπεται η είσοδος του κοινού εντός των υποστατικών (ή του 
χώρου ή αντίσκηνου) τουλάχιστον πρόσωπα θα είναι 
υπεύθυνα διά τας συσκευάς πυροσβέσεως. 

5. Ουδεμία κινηματογραφική ταινία θα παρουσιάζεται δημοσίως εντός των 
υποστατικών (ή του αντίσκηνου) η οποία δεν ελογοκρίθη δυνάμει οιουδήποτε εν 
ισχύι νομοθετήματος, αφορώντος εις την λογοκρισίαν τοιούτων ταινιών. 

6. Η παρούσα άδεια δεν δύναται να μεταβιβάζεται άνευ της πρότερον λαμβα
νομένης συγκαταθέσεως του συμβουλίου. Οιαδήποτε τοιαύτη συγκατάθεσις δέον 
όπως είναι έγγραφος και υπογεγραμμένη υπό του δημάρχου και του δημοτικού 
γραμματέως. 

7. Η παρούσα άδεια θα αναρτάται εις περίοπτον μέρος πλησίον της κυρίας 
εισόδου των υποστατικών (ή του χώρου ή του αντίσκηνου). 

8. Δικαίωμα πληρωθέν διά την παρούσαν άδειαν £ ουδέν 
μέρος του οποίου επιστρέφεται εάν δι' οιονδήποτε λόγον η παρούσα άδεια κυρωθή 
ή ανακληθή. 

Ειδικοί όροι (εάν τυχόν υφίστανται). 
Ημερομηνία 

(Υπογραφή) .· · ·· 
Δήμαρχος 

(Υπογραφή) 
Δημοτικός Γραμματεύς 

ΣΗΜ.:—Η παρούσα άδεια εκπνέει την ημέραν του 
19 


