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Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 40(1) του 1992 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1992 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δήμων Νόμους του 
1985 έως (Αρ. 3) του 1991 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 
ως οι περί Δήμων Νόμοι του 1985 έως 1992. 

2. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 αντικαθίσταται από 
την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο διατάζει τη διεξαγωγή δημοψηφί
σματος με τρόπο που δύναται να καθοριστεί μεταξύ των εγγε
γραμμένων εκλογέων των περιοχών που αναφέρονται πιο κάτω, 
για να εξακριβωθεί η επιθυμία τους ως προς την ανακήρυξη της 
οικείας περιοχής σε δήμο: 

(ί) Σε πόλη, περιοχή βελτιώσεως, χωριό ή σύμπλεγμα 
πόλεων, περιοχών βελτιώσεως ή χωριών που έχουν πλη
θυσμό πέραν των 5000 κατοίκων το αργότερο μέσα σε 
τρεις μήνες από την έναρξη της ισχύος του βασικού 
νόμου' 

(ii) σε κάθε άλλη περίπτωση πόλης, περιοχής βελτιώσεως, 
χωριού ή συμπλέγματος πόλεων, περιοχών βελτιώσεως ή 
χωριών που αποκτούν πληθυσμό πέραν των 5000 κατοίκων 
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα αφότου συμπληρώθηκε 
ο πιο πάνω αριθμός* 

(ίίί) σε περιοχές βελτιώσεως, χωριά ή συμπλέγματα περιοχών 
βελτιώσεως και χωριών που έχουν πληθυσμό κάτω από 
5000 κατοίκους, αν το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιηθεί 
ότι η περιοχή αυτή έχει την οικονομική δυνατότητα να 
λειτουργεί ως δήμος ικανοποιητικά και αποτελεσματικά 
και εφόσο οι κάτοικοι των πιο πάνω περιοχών συναινέ

Συνοπτικός 
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του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 
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σουν στο δημοψήφισμα που διεξάγεται για το σκοπό αυτό 
με χωριστή πλειοψηφία στην ανακήρυξη της περιοχής 
τους σε δήμο.». 

Τροποποίηση 3. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του βασικού (α) Με τιΊ μετατροπή του υφιστάμενου εδαφίου (2) σε παράγραφο 
νόμου. (α) αυτού και με την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης 

νέας παραγράφου: 
«(β) Σε περίπτωση ανακήρυξης συμπλέγματος χωριών ή συμ

πλέγματος περιοχής βελτιώσεως και χωριού σε δήμο, αν ο 
αριθμός των συμβούλων που προβλέπεται στην παράγραφο 
(α) δεν είναι τουλάχιστον ο διπλάσιος του αριθμού των 
χωριών και των περιοχών βελτιώσεως που αποτελούν το 
δήμο, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να 
καθορίσει τον αριθμό των συμβούλων, ώστε να είναι 
τουλάχιστο διπλάσιος του αριθμού των χωριών και των 
περιοχών βελτιώσεως που αναφέρονται πιο πάνω.», 

(β) Με τη μετατροπή του εδαφίου (3) σε παράγραφο (α) του εδαφίου 
αυτού και με την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας 
παραγράφου: 
«(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α), η 

εκλογή των μελών του συμβουλίου δήμου που ιδρύεται 
μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και που 
αποτελείται από σύμπλεγμα χωριών ή σύμπλεγμα περιοχής 
βελτιώσεως και χωριού διενεργείται ως ακολούθως: 

(i) Ο μισός αριθμός των συμβούλων εκλέγεται από 
όλους τους δημότες—εκλογείς· 

(ii) αν ο υπόλοιπος μισός αριθμός είναι μεγαλύτερος από 
τον αριθμό των χωριών και των περιοχών βελτιώ
σεως που αποτελούσαν το σύμπλεγμα, αυτός κατα
νέμεται στις μονάδες που αποτελούσαν το σύμπλεγμα, 
ανάλογα με τον πληθυσμό τους, και κάθε χωριό ή 
περιοχή βελτιώσεως εκλέγει με χωριστή ψηφοφορία 
τους συμβούλους που του ή της αναλογούν 

(iii) αν ο υπόλοιπος μισός αριθμός είναι ίσος με τον 
αριθμό των χωριών και περιοχών βελτιώσεως που 
ανακηρύχθηκαν σε δήμο, τότε κάθε χωριό ή περιοχή 
βελτιώσεως εκλέγει με χωριστή ψηφοφορία ένα 
σύμβουλο.». 

Τροποποίηση 4. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 16 του βασικού 
του άρθρου 16 ν5μου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «οιανδήποτε 
του βασικού Λ » ο ' ' s J. s > , « * L \ 
νόμου. εργοληπτική ν συμβατική ν συνδεσιν μετά δήμου» (5η και 6η γραμμές) με 

τη ' φράση «οποιαδήποτε συμβατική σύνδεση με το δήμο για την 
εκτέλεση εργασιών ή την παροχή υπηρεσιών με αμοιβή,». 

Τροποποίηση 5. Το άρθρο 24,του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από 
του άρθρου 24 χ ο ε5άφιο (3) αυτού ' της φράσης «και εξετάζουν τα υποβαλλόμενα 
νόμου. έγγραφα Ι υποβολής υποψηφιότητος» (5η και 6η γραμμές). 
Τροποποίηση 6. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατά
του άρθρου 37 σ τ α σ η τ ο υ εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
του βασικού ■

 Τ ν ' ~
 Χ 

νόμου. «(1) Η θέση δημάρχου ή αντιδημάρχου κενούται σε περίπτωση: 
(α) Ακύρωσης της εκλογής του, 
(β) θανάτου του, 
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(γ) έγγραφης παραίτησης του πού υποβάλλεται στον Υπουργό 

και κοινοποιείται στα μέλη του συμβουλίου, σε περίπτωση 
παραίτησης του δημάρχου, και στο δήμαρχο, σε περί
πτωση παραίτησης του αντιδημάρχου, 

(δ) αδικαιολόγητης απουσίας του από τα δημοτικά όρια για 
περίοδο που υπερβαίνει τους τρεις συνεχείς μήνες, 

(ε) απώλειας μετά την εκλογή του της ιδιότητας του δημότη 
του οικείου δήμου, 

(στ) όπου μετά την εκλογή του υπάρχει οποιοδήποτε από τα 
κωλύματα που αναφέρονται στο άρθρο 16.». 

7. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο: 
«(1) Η θέση συμβούλου κενούται σε περίπτωση: 

(α) Ακύρωσης της εκλογής του, 
(β) θανάτου του, 
(γ) * έγγραφης παραίτησης του που υποβάλλεται στο 

; δήμαρχο, 
{δ) αδικαιολόγητης απουσίας του από τα δημοτικά όρια 

για περίοδο που υπερβαίνει τους τρεις συνεχείς 
μήνες, 

(ε) απώλειας μετά την εκλογή του της ιδιότητας του 
δημότη του οικείου δήμου, 

(στ) όπου μετά την εκλογή του υπάρχει οποιοδήποτε από 
τα κωλύματα που αναφέρονται στο άρθρο 16.». 

(β) ! Με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού και την αναρίθμηση του 
υφιστάμενου εδαφίου (3) σε εδάφιο (2). 

8. Το άρθρο 44 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατά
σταση στο εδάφιο (4) αυτού της φράσης «θεωρούνται μέλη της τοιαύτης 
επιτροπής» (1η και 2η γραμμές) με τη φράση «είναι λόγω της θέσης τους 
μέλη της επιτροπής αυτής.». 

9. Το άρθρο .85 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, 

μετά τις λέξεις «έργων δημοσίας ωφελείας» (5η γραμμή), της 
φράσης «και την αγορά μηχανικού εξοπλισμού και οχημάτων 
για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας,»· 

(β) με την αντικατάσταση της ερμηνευτικής παραγράφου που βρί
σκεται στο τέλος της παραγράφου (i) του εδαφίου (2) με την 
ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου 'δημόσιο 
θέαμα' σημαίνει θεατρική, κινηματογραφική, χορευτική, 
καλλιτεχνική ή άλλη παράσταση ή θέαμα ή οποιοδήποτε 
είδος ψυχαγωγίας που προσφέρεται σε οποιοδήποτε μέρος 
στο οποίο προσέρχεται το κοινό, ανεξάρτητα από το αν 
καταβάλλεται ή όχι δικαίωμα εισόδου.». 

10. Το άρθρο 88 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (η) του εδαφίου (1) 

αυτού της φράσης «διασταύρωσιν μαθητών» (10η γραμμή) με τη 
φράση «διασταύρωση οδών από μαθητές.». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 38 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 44 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 85 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 88 
του βασικού 
νόμου. 
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(β) Με την αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου (γ) του 
εδαφίου (2) αυτού σε υποπαράγραφο (i) και με την προσθήκη 
μετά την υποπαράγραφο (i) της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου: ̂  
«(ii) Οι υπηρεσίες των τροχονόμων δύνανται να χρησιμοποι

ηθούν για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε σχέση με 
αδικήματα που διαπράττονται κατά παράβαση της παρα
γράφου (ιβ) του εδαφίου (1) του άρθρου 124.». 

Τροποποίηση 11, Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
του βασικού άρθρο 92, του ακόλουθου νέου άρθρου: 
νόμου με

 Γ 

την προσθήκη «Μετακίνηση 92Α.—(1) Σε περίπτωση κατά την οποία μηχανοκίνητο 
νέου άρθρου, και διάθεση όχημα ή οποιοδήποτε αντικείμενο παραμένει εγκαταλειμμένο 

μένων οχ£ σ ε δημόσιο δρόμο ή σε ανοικτό δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο για 
μάτων ή αντί περίοδο μεγαλύτερη από τρεις εβδομάδες, το συμβούλιο δίνει 
κειμένων. γραπτώς ειδοποίηση  στον ιδιοκτήτη του οχήματος ή του 

αντικειμένου ή στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του ιδιωτικού 
χώρου, με την οποία τον καλεί να μετακινήσει το όχημα ή το 
αντικείμενο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία 
της ειδοποίησης. 

(2) Αν το πρόσωπο στο οποίο δόθηκε η ειδοποίηση 
παραλείψει ή αμελήσει να μετακινήσει το όχημα ή το 
αντικείμενο μέσα στην περίοδο των δεκαπέντε ημερών που 
αναφέρεται πιο πάνω, το συμβούλιο έχει την εξουσία να 
μεταφέρει ή να μεριμνά για τη μεταφορά του οχήματος ή του 
αντικειμένου σε ειδικά καθοριζόμενο χώρο είτε εντός είτε 
εκτός των δημοτικών ορίων. 

(3) Αμέσως μετά τη μεταφορά του οχήματος ή του αντι
κειμένου, το συμβούλιο ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη για τον τόπο 
όπου βρίσκεται το όχημα ή το αντικείμενο και: τον καλεί να 
το παραλάβει μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία της 
ειδοποίησης. 

(4) Αν το πρόσωπο στο οποίο στάλθηκε η ειδοποίηση που 
αναφέρεται στο εδάφιο (3) παραλείψει ή αμελήσει να παρα
λάβει το όχημα ή το αντικείμενο, το συμβούλιο έχει την 
εξουσία να το πωλήσει σε δημόσιο πλειστηριασμό. Τα έσοδα 
της πώλησης διατίθενται για την κάλυψη των εξόδων του 
δήμου και οποιοδήποτε υπόλοιπο κατατίθεται στο δημοτικό 
ταμείο. < 

(5) Όταν ο ιδιοκτήτης του αντικειμένου ή του χώρου είναι 
άγνωστος ή αγνώστου διαμονής, οι ειδοποιήσεις που προ
βλέπονται στα εδάφια (1) και (3) δίδονται με τη δημοσίευση 
τους σε εφημερίδα που κυκλοφορεί μέσα στα όρια του 
ενδιαφερόμενου δήμου. 

(6) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την 
ευθύνη την οποία έχει οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει οποιασ
δήποτε άλλης διάταξης των περί Δήμων Νόμων ή οποιου
δήποτε άλλου νόμου.». 

Τροποποίηση 12. Το άρθρο 103 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 
του άρθρου 103 α π ο τ ο εδαφιο (1) αυτού της φράσης «καθοριζόμενον διά δημοτικών 
νόμου. κανονισμών» (4η γραμμή). 
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13. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 112 του βασικού Τροποποίηση 
νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «προοριζόμενα προς του άρθρου 11: 
χρήσιν υπό παιδιών ή νεαρών προσώπων» (2η και 3η γραμμές). νόμου.0**00 


