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Ν. 111/85
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2082 της 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1985
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο ΠΕΡΙ ∆ΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1985
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΡΘΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρον
1. Συνοπτικός τίτλος.
2. Ερµηνεία.
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΝ
ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ∆ΗΜΩΝ
3.
4.
5.
6.
7.
7A.
8.

Υφιστάµενοι δήµοι.
Ίδρυσις νέων δήµων.
Συγχώνευσις µονάδος τοπικής διοικήσεως µετ’ οµόρου αυτής δήµου κ.λ.π.
Κατάργησις δήµων.
Έκαστος δήµος αποτελεί νοµικόν πρόσωπον.
2 του 14 του 1987. Αλλαγή ονόµατος δήµου.
2 του 119 του 1990. ∆ηµοτικά όρια.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
∆ΗΜΟΤΑΙ

9.
10.

Ιδιότης του δηµότου.
Μητρώον δηµοτών.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΥΤΩΝ

11.
12.
13.
14.
15.
16.

∆ηµοτικαί αρχαί.
Θητεία συµβουλίων.
∆ικαίωµα του εκλέγειν.
Εκλογικοί κατάλογοι.
Προσόντα εκλογιµότητος.
Μη εκλογιµότητες και ασυµβίβαστα.
ΕΚΛΟΓΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

17.
18.

Γενικαί δηµοτικαί εκλογαί.
Αναπληρωµατικαί εκλογαί.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

19.
20.
21.
22.

Προκήρυξις εκλογών.
Πρώται γενικαί δηµοτικαί εκλογαί.
∆ιορισµός Εφόρων Εκλογής.
Εντάλµατα εκλογής.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
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ΑΝΑΚΗΡΥΞΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Υποβολή υποψηφιοτήτων.
∆ιαδικασία κατά την ηµέραν υποβολής υποψηφιοτήτων.
Ενστάσεις κατά εγγράφων υποβολής υποψηφιότητος.
Συνδυασµοί.
Αποχώρησις υποψηφίου.
Θάνατος υποψηφίου.
Ουδείς υποψήφιος.
Εκλογή άνευ ψηφοφορίας.
Ψηφοφορία, κ.λ.π.
Συγκέντρωσις και κατάταξις αποτελεσµάτων εκλογής.
Πρώτη κατανοµή θέσεων συµβούλων και ανακήρυξις επιτυχόντων.
∆ευτέρα κατανοµή θέσεων.
Ανακήρυξις συµβούλων.
Εκλογή αντιδηµάρχου.
Κένωσις της θέσεως δηµάρχου και αντιδηµάρχου.
Χηρεύουσα θέσις συµβούλου.
∆ηµοτική Επιτροπή.
Εξουσία κλεισίµατος κέντρων λιανικής πωλήσεως οινοπνευµατωδών ποτών ένεκα της
ψηφοφορίας.
Απαγόρευσις εκλογικών συγκεντρώσεων κατά την ηµέραν της ψηφοφορίας ή την
προηγουµένην.
Ακύρωσις εκλογής, εκλογικά αδικήµατα, κλπ.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ
∆ΙΟΙΚΗΣΙΣ ∆ΗΜΩΝ

43.

Συνεδριάσεις και εργασίαι συνεδριάσεων συµβουλίου.
ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

∆ιαχειριστική επιτροπή.
Άλλαι επιτροπαί.
Αρµοδιότης δηµάρχου.
Αρµοδιότητες της διαχειριστικής 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.
∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
61Α.

62.
63.
64.

Εξουσία του συµβουλίου διά καθορισµόν των θέσεων της δηµοτικής υπηρεσίας και δι’
έκδοσιν κανονισµών περί γενικών όρων υπηρεσίας των υπαλλήλων, κλπ.
∆ιορισµός ανωτέρων υπαλλήλων.
∆ιορισµός κατωτέρων υπαλλήλων.
Εργοδότησις εργατών.
Πειθαρχική εξουσία επί δηµοτικών υπαλλήλων.
Παροχή εγγυήσεως υπό των υπαλλήλων.
Ευθύνη υπαλλήλων.
Υπάλληλοι να µη έχουν συµφέρον εις συµβάσεις.
∆ιάθεσις υπηρεσιών ή µέρους υπηρεσιών υπαλλήλου εις άλλον δήµον ή δήµους.
11 του 25 του 1986. Κατοχύρωσις υπαλλήλων, κλπ.
ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
12 του 25 του 1986. Περιέλευσις περιουσίας.
Εγγραφή ακινήτου ιδιοκτησίας δήµου.
Συµβάσεις.
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ
ΠΡΟ·Υ·ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
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ΠΡΟ·Υ·ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
65.
66.
67.

Ετήσιος προϋπολογισµός και προϋπολογισµός αναπτύξεως.
Ετοιµασία και έγκρισις προϋπολογισµών.
Κυβερνητική χορηγία προς τους δήµους.
∆ΗΜΟΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ

68.
69.
70.
71.
72.

∆ηµοτικόν Ταµείον.
∆ιάθεσις χρηµάτων εκ του ∆ηµοτικού Ταµείου.
Ο δηµοτικός ταµίας δέχεται και διενεργεί τας πληρωµάς.
Κατάθεσις χρηµάτων εις τράπεζαν.
Αναλήψεις εκ της τραπέζης.
∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Ερµηνεία.
Εξουσία του συµβουλίου να επιβάλλη δηµοτικόν τέλος ακινήτου ιδιοκτησίας.
Απαλλαγαί.
3 του 86(Ι) του 2005. ∆ιαγράφηκε. ∆ηµοτικόν τέλος ακινήτου ιδιοκτησίας.
Είσπραξις δηµοτικού τέλους ακινήτου ιδιοκτησίας.
Το δηµοτικόν τέλος ακινήτου ιδιοκτησίας καθίσταται πληρωτέον κλπ.
Μη εφαρµογή του νόµου εις ωρισµένας περιπτώσεις.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ

80.
81.
82.

Τήρησις λογαριασµών.
Έλεγχος λογαριασµών.
Εξουσία Γενικού Ελεγκτού όπως ζητήση βιβλία κλπ.
ΜΕΡΟΣ ΕΒ∆ΟΜΟΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΗΜΩΝ

83.
84.
85.
86.

Γενική αρµοδιότης των δήµων.
Καθήκοντα συµβουλίου.
Εξουσίαι συµβουλίου.
Συµβάσεις δι’ εκτέλεσιν έργων κοινής ωφελείας κ.λ.π.
∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

87.

∆ηµοτικοί κανονισµοί.
ΤΡΟΧΑΙΑ ΚΙΝΗΣΙΣ

88.

Ρύθµισις τροχαίας κινήσεως.
ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆Ι’ ΕΚΣΚΑΦΗΝ Ο∆ΩΝ ΚΑΙ
∆Ι’ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΑΣ

89.
90.

Εξουσία συµβουλίου να ελέγχη την εκσκαφήν οδών και άλλα συναφή θέµατα.
Εξουσία συµβουλίου να επιλαµβάνεται θεµάτων αφορώντων οικοδοµάς εις επικίνδυνον
κατάστασιν.
ΟΧΛΗΡΙΑΙ

91.
92.
92Α.
93.
94.
95.

Οχληρίαι.
Ειδοποίησις προς άρσιν οχληρίας.
11 του 40(Ι) του 1992. Μετακίνηση και διάθεση εγκαταλειµµένων οχηµάτων ή αντικειµένων.
Ακολουθητέα διαδικασία εις περίπτωσιν µη συµµορφώσεως προς ειδοποίησιν δι’ άρσιν
οχληρίας.
Εξουσία δικαστηρίου να εκδίδη διάταγµα αναφορικώς προς οχληρίαν.
Απαγορευτικόν διάταγµα εις περίπτωσιν οικίας ακαταλλήλου δι’ ανθρωπίνην οίκησιν.
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96.
97.
98.
99.
100.
101.

Ποινή επί παραβάσει διατάγµατος δικαστηρίου.
Εις ωρισµένας περιπτώσεις το διάταγµα δύναται να απευθύνεται εις το συµβούλιον.
Εξουσία συµβουλίου ή οιουδήποτε αρµοδίου δηµοτικού υπαλλήλου κλπ., να εισέρχεται εις
υποστατικά.
Ποινή δι’ ανυπακοήν διατάγµατος.
Έξοδα και δαπάναι εκτελέσεως των διατάξεων αναφορικώς προς οχληρίαν.
Εξουσία εκδόσεως ∆ιαδικαστικού Κανονισµού.
ΟΧΛΗΡΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΑ

102.

Περιορισµός ιδρύσεως οχληρών επιτηδευµάτων.
Α∆ΕΙΑΙ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΟΣ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

∆ιατήρησις ωρισµένων επαγγελµατικών υποστατικών άνεν αδείας δεν επιτρέπεται.
Ουδέν πρόσωπον διεξάγει επιτήδευµα, κ.λ.π., άνευ αδείας.
Χορήγησις αδείας εις πρόσωπα διεξάγοντα επιχείρησιν, κλπ.
Παράλειψις υποβολής αιτήσεως προς το συµβούλιον δι’ άδειαν.
Τύπος αδείας.
∆ιάρκεια αδείας.
∆ιεξαγωγή επιτηδεύµατος κλπ., άνευ αδείας αποτελεί αδίκηµα.
Αδικήµατα εν σχέσει προς αδείας.
Πλανοδιοπώλησις εντός των δηµοτικών ορίων.
ΘΕΑΤΡΑ ΚΛΠ.

112.
113.
114.
115.
116.
117.

Θέατρα κλπ. να µη χρησιµοποιούνται άνευ αδείας.
Χορήγησις και τύπος αδείας.
Ειδικαί πρόνοιαι δι’ επίβλεψιν υπό υπαλλήλου.
Ανάκλησις αδείας.
Αδικήµατα.
Η αστυνοµία κλπ. να εισέρχεται.
ΖΥΓΙΣΙΣ ΚΛΠ.

118.
119.
120.
121.
122.
123.

Ζύγισις κλπ.
Ζύγισις τη αιτήσει τελωνειακών υπαλλήλων.
Αι συναλλαγαί να καταχωρούνται εις βιβλίον και να χορηγήται πιστοποιητικόν.
Παράλειψις δηµοτικού ζυγιστού.
∆ιαπύλια.
Παράλειψις πληρωµής διαπυλίων.
ΜΕΡΟΣ ΟΓ∆ΟΟΝ
Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

Ωρισµένα αδικήµατα.
Παρεµπόδισις υπαλλήλων ή εργατών δήµου εν τη εκτελέσει των καθηκόντων αυτών.
Το δικαστήριον δύναται να διατάξη την καταβολήν δικαιωµάτων ή τελών µη καταβληθέντων.
Χρηµατικαί ποιναί να καταβάλλωνται εις το δηµοτικόν ταµείον.
Εξουσία του δήµου δι’ είσπραξιν επιβαρύνσεων, προσεπιβαρύνσεων, ενοικίων, δικαιωµάτων
κλπ.
Αδικήµατα µη άλλως προβλεπόµενα.
Σύµβουλος ή υπάλληλος υποκείµενος εις δωροδοκίαν, κλπ.
ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟΝ
ΠΟΙΚΙΛΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

131.
132.
133.
134.
135.

∆ιαδικαστικαί πράξεις.
∆ικαστικά τέλη.
Κανονισµοί.
Γενική προσεπιβάρυνσις.
Ουδείς απαλλάττεται της υποχρεώσεως καταβολής φόρων, κλπ.
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136.
137.

Απαλλαγή των δήµων εκ της φορολογίας, των τελών χαρτοσήµου, κλπ.
Τρόπος επιδόσεως ειδοποιήσεως κλπ.
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΚΑΤΟΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

138.
139.
139Α.

Εκλογαί εις δήµους υπό κατοχήν.
Εξουσία εις το Υπουργικόν Συµβούλιον εν σχέσει προς εκλογάς, κλπ.
22 του 25 του 1986. Εξουσία εις το Υπουργικό Συµβούλιον όπως µη διατάσση την
διεξαγωγήν δηµοψηφίσµατος κλπ.
ΜΕΡΟΣ ΕΝ∆ΕΚΑΤΟΝ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

140.

141.

Κατάργησις και επιφύλαξις.
Πρώτος Πίναξ.
∆εύτερος Πίναξ. 2 του 54(Ι) του 1992.
Τρίτος Πίναξ.
Τέταρτος Πίναξ.
Πέµπτος Πίνακας 7 του 119 του 1990.
Έκτος Πίνακας. 9 του 65(Ι) του 1996.
Έβδοµος Πίνακας. 10 του 65(Ι) του 1996.
4 του 53(Ι) του 2005. Ειδική διάταξη για την άσκηση του δικαιώµατος του εκλέγειν και του
εκλέγεσθαι κατά τις δηµοτικές εκλογές από τους υπήκοους άλλων κρατών-µελών που
κατοικούν στη ∆ηµοκρατία. 98(Ι) του 2004.
Ν. 111/85

Ο περί ∆ήµων Νόµος του 1985 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις την επίσηµον εφηµερίδα της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας συµφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 111 του 1985
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΩΝ,
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος.
1 του 1986
8 του 1986
25 του 1986
39 του 1986
50 του 1986
114 του 1986
121 του 1986
149 του 1986
14 του 1987
63 του 1987
165 του 1987
320 του 1987
39 του 1988
204 του 1988
119 του 1990
143 του 1991
190 του 1991
223 του 1991
40(Ι) του 1992
54(I) του 1992
87(I) του 1992

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί ∆ήµων Νόµος του 1985.
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23(I) του 1994
37(Ι) του 1995
8(Ι) του 1996
65(Ι) του 1996
85(Ι) του 1996
20(Ι) του 1997
112(Ι) του 2001
127(Ι) του 2001
128(Ι) του 2001
139(I) του 2001
153(Ι) του 2001
23(Ι) του 2002
227(Ι) του 2002
47(Ι) του 2003
236(Ι) του 2004
53(Ι) του 2005
86(Ι) του 2005
118(Ι) του 2005
127(Ι) του 2005.
Ερµηνεία.

2. Εις τον παρόντα Νόµον, εκτός εάν εκ του κειµένου προκύπτη αντίθετος
έννοια—
«αρχή τοπικής διοικήσεως» σηµαίνει
βελτιώσεως και χωριτικήν επιτροπήν˙

2(α) του 25 του
1986.

συµβούλιον

δήµου,

συµβούλιον

«γενικαί δηµοτικαί εκλογαί» σηµαίνει δηµοτικάς εκλογάς διά πάντας τους
δήµους της ∆ηµοκρατίας εκτός δι’ οιονδήποτε δήµον εν σχέσει προς τον οποίον
ήθελε διαταχθή η µη διεξαγωγή εκλογής δυνάµει του άρθρου 139˙
«δήµος» σηµαίνει δήµον συσταθέντα δυνάµει των διατάξεων του παρόντος
Νόµου·

2(β) του 25 του
1986.

«δηµότης» κέκτηται την έννοιαν την αποδιδοµένην εις τον όρον τούτον υπό του
άρθρου 9˙
«δηµότης—εκλογεύς» σηµαίνει δηµότην ο οποίος κέκτηται το δικαίωµα του
εκλέγειν˙
«δηµοτικά όρια» σηµαίνει τα όρια δήµου, όπως αυτά καθωρίσθησαν δυνάµει των
διατάξεων του παρόντος Νόµου˙
«δηµοτικός ιατρός» σηµαίνει τον προϊστάµενον των υγειονοµικών υπηρεσιών
του δήµου και περιλαµβάνει οιονδήποτε ιατρόν, κτηνίατρον ή υγειονοµικόν
επόπτην διοριζόµενον υπό του συµβουλίου προς εκτέλεσιν τοιούτων καθηκόντων
ή εξουσιών τας οποίας το συµβούλιον ήθελεν εκάστοτε αναθέσει εις αυτόν, ως
επίσης και οιονδήποτε ιατρόν, κτηνίατρον ή υγειονοµικόν επόπτην υπηρετούντα
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˙

24 του 1979
78 του 1980
79 του 1982.

«έκρυθµος κατάστασις» κέκτηται την έννοιαν την αποδιδοµένην εις τον όρον
τούτον υπό του άρθρου 2 του περί Ανακουφίσεως Οφειλετών (Προσωριναί
∆ιατάξεις) Νόµου·
«Έπαρχος» εν σχέσει προς ωρισµένον δήµον σηµαίνει τον έπαρχον της επαρχίας
εντός της οποίας κείνται τα δηµοτικά όρια του δήµου τούτου˙

64 του 1964
15 του 1966
9 του 1970
47 του 1970

«καταργηθείς νόµος» σηµαίνει τους υπό του παρόντος Νόµου καταργουµένους
περί ∆ήµων Νόµους του 1964 έως 1984˙
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89 του 1970
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 παράστασιν εικόνων ή
άλλων οπτικών αποτελεσµάτων εµφανιζοµένην µέσω του κινηµατογράφου ή
άλλης παροµοίας συσκευής, είτε συνοδευοµένης υπό οµιλουµένων λέξεων είτε
µη˙
«οδός» περιλαµβάνει οιανδήποτε πλατείαν, οδόν, ατραπόν διελεύσεως ζώων,
ατραπόν, αδιέξοδον δρόµον, δίοδον, πεζόδροµον, πεζοδρόµιον ή δηµόσιον
χώρον˙
«οικοδοµή» σηµαίνει οιανδήποτε κατασκευήν είτε εκ λίθων, σκυροδέµατος,
πηλού, σιδήρου, ξύλου ή άλλης ύλης, και περιλαµβάνει οιονδήποτε θεµέλιον,
τοίχον, στέγην, καπνοδόχον βεράνταν, 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 παροµοίας φύσεως˙

2(γ) του 25 του
1986.

«πόλις» ∆ιαγράφηκε.
«σκύβαλα» σηµαίνει χάλικας, κονίαµα, παλαιά σίδηρα, θραυσµένας φιάλας,
θραυσµένας υάλους, τέφραν, κενά κυτία, κενά µεταλλικά δοχεία και
περιλαµβάνει οιαδήποτε έτερα αντικείµενα ή πράγµατα (µη αποτελούντα
ακαθαρσίας υπονόµων) τα οποία δυνατόν 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 εκλελεγµένον µέλος
συµβουλίου˙
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργόν Εσωτερικών˙
«χρεώγραφα» περιλαµβάνει γραµµάτια, οµολογίας και τοιούτου άλλου είδους
χρεώγραφα, ως ήθελον καθορισθή.
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΝ
ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ∆ΗΜΩΝ

Υφιστάµενοι δήµοι.

3.—(1) ∆ήµοι συσταθέντες δυνάµει των διατάξεων του καταργηθέντος Νόµου
και υφιστάµενοι κατά την ηµεροµηνίαν ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόµου θα
θεωρώνται ότι είναι δήµοι συσταθέντες 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) αναφεροµένων δήµων, δύναται, διά διατάγµατος δηµοσιευοµένου εις
την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να διορίζη δηµοτικήν επιτροπήν
συνισταµένην εκ πέντε µέχρι δεκαπέντε δηµοτών, κεκτηµένων τα υπό του
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άρθρου 15 απαιτούµενα προσόντα εκλογιµότητος, διά να ασκή προσωρινώς 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 προγενεστέρα.
(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 πληθυσµόν 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 Αντιπροσώπων εκπροσωπουµένων κοµµάτων κατά την αυτήν
αναλογίαν κατά την οποίαν ταύτα εκάστοτε εκπροσωπούνται εις αυτήν.
(δ) Τα µέλη της δηµοτικής επιτροπής εκλέγουν έν εξ αυτών ως Πρόεδρον.
Ίδρυσις νέων
δήµων.
2 του 1 του 1986.
2 του 40(Ι) του
1992.

4.—(1)(α) Το Υπουργικό Συµβούλιο διατάζει τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος µε
τρόπο που δύναται να καθοριστεί µεταξύ των εγγεγραµµένων εκλογέων των
περιοχών που αναφέρονται πιο κάτω, για να εξακριβωθεί η επιθυµία τους ως
προς την ανακήρυξη της οικείας περιοχής σε δήµο:
(i) Σε πόλη, περιοχή βελτιώσεως, χωριό ή σύµπλεγµα πόλεων, περιοχών
βελτιώσεως ή χωριών που έχουν πληθυσµό 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˙
(iii) 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 συναινέσουν στο δηµοψήφισµα που διεξάγεται για το
σκοπό αυτό µε χωριστή πλειοψηφία στην ανακήρυξη της περιοχής τους σε δήµο.

3(α) του 25 του
1986.

Νοείται ότι οι εγγεγραµµένοι εκλογείς περιοχής βελτιώσεως ή χωρίου ή
συµπλέγµατος περιοχών βελτιώσεως ή χωρίων µε πληθυσµόν πέραν των 5000
κατοίκων, εις την περιοχήν των οποίων διεξήχθη δηµοψήφισµα δυνάµει της
παραγράφου (α) δύνανται δι’ εγγράφου αιτήσεώς των προς το Υπουργικόν
Συµβούλιον να ζητήσουν την διεξαγωγήν νέου δηµοψηφίσµατος, το δε
Υπουργικόν Συµβούλιον διατάσσει εντός ευλόγου χρόνου την διεξαγωγήν του
τοιούτου νέου δηµοψηφίσµατος˙ η ως προείρηται αίτησις δέον να φέρη τα
ονόµατα και τας υπογραφάς τουλάχιστον του ενός τρίτου των εγγεγραµµένων
εκλογέων κατά τον χρόνον υποβολής αυτής, οµού µετά του αριθµού του
εκλογικού βιβλιαρίου ενός εκάστου εκλογέως και να συνοδεύηται διά σχετικής
περί τούτου βεβαιώσεως της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών:
Νοείται περαιτέρω ότι ουδέν νέον δηµοψήφισµα θα διατάττεται υπό του
Υπουργικού Συµβουλίου προ της παρόδου τουλάχιστον τεσσάρων ετών από του
χρόνου της διεξαγωγής του προγενεστέρου δηµοψηφίσµατος.
(β) Εάν το αποτέλεσµα του εν λόγω δηµοψηφίσµατος απολήγη υπέρ της ως άνω
ανακηρύξεως, το Υπουργικόν Συµβούλιον διά διατάγµατος αυτού
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3(β) του 25 του
1986.

3(γ) του 25 του
1986.

δηµοσιευοµένου εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας κηρύττει την εν
λόγω πόλιν, περιοχήν βελτιώσεως ή χωρίον ή σύµπλεγµα πόλεων, περιοχών
βελτιώσεως ή χωρίων ως δήµον υπό τοιούτον όνοµα ως ήθελε καθορισθή εις το
διάταγµα, ότε αι διατάξεις του παρόντος Νόµου θα τυγχάνουν εφαρµογής επ’
αυτού.
(2) Το Υπουργικόν Συµβούλιον διά του προαναφερθέντος διατάγµατος διορίζει
δι’ έκαστον των δυνάµει του εδαφίου (1) ιδρυοµένων δήµων δηµοτικήν
επιτροπήν συνισταµένην εκ πέντε προσώπων κεκτηµένων τα υπό του άρθρου 15
προσόντα εκλογιµότητος, είς εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος, διά να ασκή
προσωρινώς τας αρµοδιότητας του συµβουλίου του τοιούτου δήµου διά τοιαύτην
περίοδον ως ήθελε καθορισθή εις το διάταγµα, η οποία δέον όπως µη υπερβαίνη
τους έξ µήνας ή µέχρις ότου εκλεγή συµβούλιον εν σχέσει προς τον τοιούτον
δήµον, οιαδήποτε των δύο ηµεροµηνιών είναι η προγενεστέρα:
Νοείται ότι εις περίπτωσιν ανακηρύξεως περιοχής βελτιώσεως εις δήµον, η
δηµοτική επιτροπή συνίσταται εκ του Συµβουλίου της εν λόγω περιοχής
βελτιώσεως.

3(δ) του 25 του
1986.
Κεφ. 243.
46 του 1961
58 του 1962
4 του 1966
31 του 1969
7 του 1979
49 του 1979
65 του 1979
7 του 1980
27 του 1982
42 του 1983
38 του 1984
Κεφ. 259
81 του 1963
5 του 1983.
Συγχώνευσις
µονάδος τοπικής
διοικήσεως µετ’
οµόρου αυτής
δήµου, κλπ.

(3) Κανονισµοί—
(α) οιασδήποτε περιοχής βελτιώσεως εκδοθέντες δυνάµει του περί Χωρίων
(∆ιοίκησις και Βελτίωσις) Νόµου· ή
(β) οιουδήποτε χωρίου εκδοθέντες δυνάµει των περί ∆ηµοσίας Υγείας (Χωρίων)
Νόµου,
η οποία ή το οποίον ανακηρύττεται εις δήµον δυνάµει της παραγράφου (α) του
εδαφίου (1), µέχρις ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν υπό δηµοτικών
κανονισµών εκδοθησοµένων δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου,
λογίζονται ως εκδοθέντες δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου και θα
τυγχάνουν εφαρµογής ως εάν είχον εκδοθή δυνάµει των διατάξεων του παρόντος
Νόµου.

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 δηµοψηφίσµατος
κατά τοιούτον τρόπον ως 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 δηµοψηφίσµατος είναι υπέρ της συγχωνεύσεως, το
Υπουργικόν Συµβούλιον εκδίδει διάταγµα, δηµοσιευόµενον εις την επίσηµον
εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, διατάττον την τοιαύτην συγχώνευσιν.
(3) Παν τοιούτο διάταγµα δύναται να περιέχη τοιαύτας συµπληρωµατικάς
οδηγίας οι οποίαι θεωρούνται αναγκαίαι διά να καταστήσουν αποτελεσµατικήν
την τοιαύτην συγχώνευσιν.
(4) ∆ιά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «µονάς τοπικής διοικήσεως»
σηµαίνει δήµον, περιοχήν βελτιώσεως ή χωρίον.

Κατάργησις δήµων.

6.—(1) ∆ήµος συσταθείς δυνάµει των δτατάξεων του παρόντος Νόµου
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καταργείται εάν εννέα µήνας προ της λήξεως της θητείας του συµβουλίου του εν
λόγω δήµου διαπιστωθή υπό του Επάρχου 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 Συµβουλίου δηµοσιευοµένου εις
την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 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 περιέχη τοιαύτας
συµπληρωµατικάς οδηγίας αι οποίαι θεωρούνται αναγκαία διά να καταστήσουν
αποτελεσµατικήν την κατάργησιν του δήµου και την εκκαθάρισιν των δηµοτικών
υποθέσεων και της περιουσίας αυτού.
(4) Αι διατάξεις του εδαφίου (Ι) δεν τυγχάνουν εφαρµογής επί δήµου
υφισταµένου και έχοντος πληθυσµόν κάτω των πέντε χιλιάδων δηµοτών κατά την
ηµεροµηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόµου.
2 του 39 του 1986.

(5)(α) Το Υπουργικόν Συµβούλιον διά διατάγµατος δηµοσιευοµένου εις την
επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, καταργεί δήµον επί του οποίου
εφαρµόζονται αι διατάξεις του εδαφίου (4) εάν δηµοψήφισµα διεξαχθέν επί
τούτω µεταξύ των δηµοτών εκλογέων του εν λόγω δήµου απολήγει υπέρ της
καταργήσεώς του.
(β) Επί τη εκδόσει διατάγµατος καταργήσεως δήµου δυνάµει της παραγράφου (α)
ισχύουσι, τηρουµένων των αναλογιών, αι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3).
(6) ∆ηµοψήφισµα δυνάµει του εδαφίου (5) διατάσσεται υπό του Υπουργού εάν το
συµβούλιον του επηρεαζοµένου δήµου δι’ αιτήσεώς του προς τον Υπουργόν,
ζητήση την διεξαγωγήν του.

Έκαστος δήµος
αποτελεί νοµικόν
πρόσωπον.

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

2 του 14 του 1987.
Αλλαγή ονόµατος
δήµου.

7Α.—(1) Το Υπουργικόν Συµβούλιον δύναται, διά διατάγµατος δηµοσιευοµένου
εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να αλλάξη το όνοµα οιουδήποτε
δήµου.
(2) ∆ιάταγµα δυνάµει του εδαφίου (1) εκδίδεται κατόπιν αποφάσεως του
συµβουλίου του οικείου δήµου λαµβανοµένης διά πλειοψηφίας τουλάχιστον των
τριών τετάρτων των µελών αυτού εις συνεδρίαν ειδικώς συγκληθείσαν διά τον
σκοπόν αυτόν και γνωστοποιήσεως της τοιαύτης αποφάσεως εις τον Υπουργόν.
(3) Αλλαγή του ονόµατος οιουδήποτε δήµου διενεργηθείσα δυνάµει του
παρόντος άρθρου δεν επηρεάζει τα δικαιώµατα ή υποχρεώσεις του οικείου δήµου
ή οιουδήποτε ετέρου προσώπου ούτε καθιστά ελαττωµατικήν οιανδήποτε
δικαστικήν διαδικασίαν, και οιαδήποτε δικαστική διαδικασία δύναται να
συνεχισθή ως εάν δεν υπήρξεν αλλαγή του ονόµατος.».

2 του 119 του 1990.
∆ηµοτικά όρια.

8. Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόµενων
αρχών τοπικής διοίκησης και αφού ακούσει τις απόψεις τους, µε διάταγµα
δηµοσιευόµενο στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να επανακαθορίζει,
τροποποιεί, επεκτείνει ή περιορίζει τα δηµοτικά όρια δήµου που συστάθηκε µε
βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
∆ΗΜΟΤΑΙ
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Ιδιότης του
δηµότου.
2 του 53(Ι) του
2005.

9.—(1) Πας πολίτης της ∆ηµοκρατίας ή υπήκοος άλλου κράτους-µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι µέλος του δήµου (εν τω παρόντι Νόµω καλούµενος
«δηµότης») εντός των δηµοτικών ορίων του οποίου έχει την συνήθη αυτού
διαµονήν.
(2) ∆ιαρκούσης της εκρύθµου καταστάσεως, πολίτης της ∆ηµοκρατίας 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 (Ι).
(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 δηµότης του δήµου εις
την περιοχήν του οποίου εγεννήθη.
(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 ∆ηµοκρατίας καθίσταται δηµότης
του δήµου της συνήθους διαµονής αυτού.

3 του 1 του 1986.

(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 ή περιοχής βελτιώσεως.

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
∆ΗΜΟΤΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΥΤΩΝ

∆ηµοτικαί αρχαί.

11.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του Άρθρου 173 του Συντάγµατος, έκαστος
δήµος διοικείται υπό συβουλίου το οποίον ασκεί πάσας τας εξουσίας διά των
οποίων έκαστος δήµος είναι περιβεβληµένος δυνάµει των διατάξεων του
παρόντος και οιουδήποτε ετέρου Νόµου.

2 του 8(Ι) του 1996.

2. (α) Κάθε συµβούλιο αποτελείται από το δήµαρχο και συµβούλους, o αριθµός
των οποίων δεν είναι µικρότερος των οκτώ ούτε µεγαλύτερος των είκοσι έξι,
όπως προβλέπεται πιο κάτω:
Σε δήµους των οποίων οι εκλογείς δεν υπερβαίνουν τις 6.000:

8 σύµβουλοι

Σε δήµους των οποίων οι εκλογείς υπερβαίνουν τις 6.000,
αλλά δεν υπερβαίνουν τις 8.500:

10 σύµβουλοι

Σε δήµους των οποίων οι εκλογείς υπερβαίνουν τις 8.500,
αλλά δεν υπερβαίνουν τις 11.000:

12 σύµβουλοι

Σε δήµους των οποίων οι εκλογείς υπερβαίνουν τις 11.000,
αλλά δεν υπερβαίνουν τις 13.500:

14 σύµβουλοι

Σε δήµους των οποίων οι εκλογείς υπερβαίνουν τις 13.500,

16 σύµβουλοι
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αλλά δεν υπερβαίνουν τις 16.000:

3(α) του 40(Ι) του
1992.

Σε δήµους των οποίων οι εκλογείς υπερβαίνουν τις 16.000,
αλλά δεν υπερβαίνουν τις 18.500:

18 σύµβουλοι

Σε δήµους των οποίων οι εκλογείς υπερβαίνουν τις 18.500,
αλλά δεν υπερβαίνουν τις 21.000:

20 σύµβουλοι

Σε δήµους των οποίων οι εκλογείς υπερβαίνουν τις 21.000,
αλλά δεν υπερβαίνουν τις 23.500:

22 σύµβουλοι

Σε δήµους των οποίων οι εκλογείς υπερβαίνουν τις 23.500,
αλλά δεν υπερβαίνουν τις 26.000:

24 σύµβουλοι

Σε δήµους των οποίων οι εκλογείς υπερβαίνουν τις 26.000:

26 σύµβουλοι.

(β) Σε περίπτωση ανακήρυξης συµπλέγµατος χωριών ή συµπλέγµατος περιοχής
βελτιώσεως και χωριού σε δήµο, αν o 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.
(3)(α) Ο δήµαρχος και τα λοιπά µέλη του συµβουλίου δήµου εκλέγονται υπό των
δηµοτών εκλογέων αυτού.

3(β) του 40(Ι) του
1992.

(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 βελτιώσεως που αποτελούσαν το σύµπλεγµα, αυτός
κατανέµεται 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.
(4) Ο δήµαρχος εκάστου δήµου εκλέγεται — είτε εις γενικήν είτε εις
αναπληρωµατικήν εκλογήν, αναλόγως της περιπτώσεως, εφαρµοζοµένων κατ’
αναλογίαν των διατάξεων του παρόντος Νόµου διά την εκλογήν µελών του
συµβουλίου — κεχωρισµένως υπό πάντων των δηµοτών - εκλογέων του δήµου
κατά την αυτήν ηµεροµηνίαν κατά την οποίαν διενεργούνται εκλογαί διά την
ανάδειξιν των λοιπών µελών των συµβουλίων και, µετά την τοιαύτην εκλογήν,
ανακηρύττεται ως δήµαρχος ο υποψήφιος ο λαβών τας περισσοτέρας εγκύρους
ψήφους, ότε τυγχάνουσιν εφαρµογής, τηρουµένων των αναλογιών, αι διατάξεις
του άρθρου 35.
(5) Έν µέλος του δηµοτικού συµβουλίου θα είναι ο αντιδήµαρχος του τοιούτου
συµβουλίου.

Θητεία
συµβουλίων.

12. Η θητεία συµβουλίου είναι πενταετής, άρχεται δε την πρώτην ηµέραν του
Ιανουαρίου, ο οποίος έπεται της εκλογής αυτού:
Νοείται ότι—
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72 του 1979
73 του 1980
16 του 1981.

(α) εάν οιαδήποτε γενική εκλογή νέου συµβουλίου ήθελε κηρυχθή άκυρος,
δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή του περί Εκλογής Μελών της
Βουλής των Αντιπροσώπων Νόµου, ή δι’ οιονδήποτε λόγον οιαδήποτε τοιαύτη
εκλογή δεν διενεργήται συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόµου, η
θητεία του υφισταµένου τότε συµβουλίου παρατείνεται µέχρι µιας εβδοµάδος
µετά την διενέργειαν νοµίµου εκλογής η οποία δέον όπως διεξαχθή εντός
τεσσαράκοντα πέντε ηµερών το αργότερον από της τοιαύτης ακυρώσεως·
(β) η θητεία οιουδήποτε συµβουλίου αναλαµβάνοντος καθήκοντα µετά την
πρώτην ηµέραν του Ιανουαρίου του έτους κατά την διάρκειαν του οποίου
διεξήχθησαν 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 διατάξεων του άρθρου 18,
η θητεία του ούτω εκλεγοµένου συµβούλου λήγει την ηµεροµηνίαν κατά την
οποίαν η θητεία του προηγουµένου συµβούλου θα εξέπνεε.

∆ικαίωµα του
εκλέγειν.
3 του 53(Ι) του
2005.

13.—(1) Το δικαίωµα του εκλέγειν είς τινα δήµον κέκτηται πας πολίτης της
∆ηµοκρατίας ή υπήκοος άλλου κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο
οποίος:
(α) Έχει συµπληρώσει το δέκατον όγδοον έτος της ηλικίας αυτού και είναι
εγγεγραµµένος εις τον εκλογικόν κατάλογον τον τηρούµενον συµφώνως και διά
τους σκοπούς του παρόντος Νόµου˙·
(β) είναι δηµότης του τοιούτου δήµου.

3 του 8(Ι) του 1996.
2 του 127(Ι) του
2001.
5 του 25 του 1986.

∆ιαγράφηκε.
(2) Στερείται του δικαιώµατος του εκλέγειν—
(α) ο κατά την διάρκειαν των έξ µηνών των αµέσως προηγουµένων οιασδήποτε
εκλογής δυνάµει του παρόντος Νόµου στερηθείς της ελευθερίας αυτού συνεπεία
νοµίµου φυλακίσεως, ή κηρυχθείς δυνάµει των διατάξεων του εκάστοτε σχετικού
νόµου ως πρόσωπον µη έχον σώας τας φρένας,
(β) ο δυνάµει των διατάξεων οιουδήποτε νόµου ή δι’ αποφάσεως δικαστηρίου
στερούµενος του δικαιώµατος του εκλέγειν.
(3) Η άσκησις του εκλογικού δικαιώµατος είναι υποχρεωτική.

Εκλογικοί
κατάλογοι.
40 του 1980
70 του 1980
17 του 1981.

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
περιλαµβάνη άπαντα τα πρόσωπα τα έχοντα δικαίωµα του εκλέγειν δυνάµει του
παρόντος Νόµου.
(2) Πας όστις έχει το δικαίωµα του εκλέγειν δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου
(1) του άρθρου 13 και δεν είναι ήδη εγγεγραµµένος εις τον κατάλογον του
τηρούµενου 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 εφαρµογήν τηρουµένων των
αναλογιών.

3 του 8 του 1986
2 του 190 του 1991.

Νοείται ότι η προθεσµία υποβολής αίτησης από τα πρόσωπα που αναφέρονται
στο παρόν εδάφιο για εγγραφή στον πιο πάνω εκλογικό κατάλογο βάσει του
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2 του 128(Ι) του
2001.

οποίου θα διεξαχθούν οι εκλογές κατά το 2001, που προκηρύσσονται δυνάµει του
άρθρου 19 του παρόντος Νόµου, δε λήγει πριν από την εκπνοή της 31ης
Οκτωβρίου 2001.

Προσόντα
εκλογιµότητος.

15.—(1) ∆ηµότης-εκλογεύς ο οποίος συνεπλήρωσε το εικοστόν πέµπτον έτος της
ηλικίας αυτού δύναται να εκλεγή δήµαρχος ή µέλος συµβουλίου.

4 του 8(Ι) του 1996.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), κανένας δηµότης—εκλογέας ο
οποίος κατέχει τα προσόντα εκλογιµότητας δε δύναται να υποβάλει
υποψηφιότητα για το αξίωµα του δηµάρχου η του µέλους του συµβουλίου σε
περισσότερους από ένα δήµους.

Μη εκλογιµότητες
και ασυµβίβαστα.

16.—(1) ∆εν δύναται να εκλεγή δήµαρχος ή µέλος συµβουλίου πρόσωπον το
οποίον:
(α) είναι διανοητικώς ανίκανον,
(β) είναι µη αποκατασταθείς πτωχεύσας,
(γ) έχει καταδικασθή εντός των τελευταίων πέντε ετών προ της ανακηρύξεως των
υποψηφίων δι’ εκλογήν δυνάµει του εδαφίου (2) του άρθρου 24 διά ποινικόν
αδίκηµα ατιµωτικόν ή ενέχον ηθικήν αισχρότητα.
(2)(α) Υπουργός, ή Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων ή

6(α) του 25 του
1986.
6(β) του 25 του
1986.
4 του 40(Ι) του
1992.

(β) πρόπωπον το οποίον είναι δικαστής δικαστηρίου της ∆ηµοκρατίας, έµµισθος,
δηµόσιος, εκπαιδευτικός ή δηµοτικός υιπάλληλος, υπάλληλος οργανισµού
δηµοσίου δικαίου, εν ενεργώ αστυνοµική ή στρατιωτική υπηρεσία, πρόσωπον το
οποίον κατέχει ιερατικόν αξίωµα ή έχει οποιαδήποτε συµβατική σύνδεση µε το
δήµο για την εκτέλεση εργασιών ή την παροχή υπηρεσιών µε αµοιβή,
δύναται να υποβάλη υποψηφιότητα διά την εκλογήν του ως δηµάρχου ή µέλους
συµβουλίου αλλά δεν δύναται να αναλάβη το αξίωµα τούτο εκτός εάν προ της
τοιαύτης αναλήψεως ούτος παραιτηθή του αξιώµατος ή της θέσεώς 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 οιονδήποτε 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 ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Γενικαί δηµοτικαί
εκλογαί.

17. Γενικαί δηµοτικαί 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.

Αναπληρωµατικαί
εκλογαί.

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

Προκήρυξις
εκλογών.

19.—(1) Η διενέργεια δηµοτικών εκλογών διατάσσεται διά διατάγµατος του
Υπουργού δηµοσιευοµένου εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, διά
του οποίου ορίζεται ως ηµέρα εκλογής οιαδήποτε ηµέρα εντός του µηνός
∆εκεµβρίου.
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(2) Η διενέργεια αναπληρωµατικής εκλογής, ως εν τω παρόντι Νόµω προνοείται,
διατάσσεται διά διατάγµατος του Υπουργού, δηµοσιευοµένου εις την επίσηµον
εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, 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.
3 του 143 του 1991.
Ειδικές διατάξεις.

Ο Υπουργός Εσωτερικών προβαίνει σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για τη µη
διεξαγωγή αναπληρωµατικής εκλογής που έχει προκηρυχθεί σύµφωνα µε το
άρθρο 19(2) του βασικού νόµου.

4 του 143 του 1991.
Έναρξη της ισχύος
του παρόντος
Νόµου.

Η έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου (143 του 1991) αρχίζει την 20ή Ιουνίου
1991.

Πρώται γενικαί
δηµοτικαί εκλογαί.

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 εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, 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 ∆εκεµβρίου του πέµπτου µετά το έτος της
εκλογής έτους.

∆ιορισµός Εφόρων
Εκλογής.

21. Οσάκις ήθελεν εκδοθή διάταγµα διά την διενέργειαν γενικών δηµοτικών
εκλογών, ο Υπουργός διορίζει Γενικόν Έφορου Εκλογής δι’ άπασαν την
∆ηµοκρατίαν, ανά ένα Έφορον Εκλογής εις εκάστην Επαρχίαν και Βοηθούς
Εφόρους Εκλογής εις εκάστην τοιαύτην Επαρχίαν ως θα απήτουν αι συνθήκαι,
και, εν περιπτώσει µη γενικών δηµοτικών εκλογών ή αναπληρωµατικής εκλογής,
διορίζει τοιούτου αριθµόν Εφόρων Εκλογής και Βοηθών Εφδρων Εκλογής ως θα
απήτουν αι συνθήκαι:
Νοείται ότι οι Βοηθοί Έφοροι Εκλογής κέκτηνται πάσας τας εξουσίας και
δύνανται να εκτελούν οιαδήποτε των καθηκόντων των Εφόρων Εκλογής.

Εντάλµατα
εκλογής.

22.—(1) Ο Υπουργός, διά τους σκοπούς δηµοτικών εκλογών ή αναπληρωµατικής
εκλογής, εκδίδει εντάλµατα εκλογής απευθυνόµενα µέσω του Γενικού Εφόρου
Εκλογής ή απ’ ευθείας, προς τους Εφόρους Εκλογής, αναλόγως της περιπτώσεως.

Πρώτος Πίναξ.

(2) Ένταλµα εκλογής εκδίδεται συµφώνως προς του τύπου του Πρώτου Πίνακος
ή προς τύπον ουσιωδώς έχοντα το αυτό αποτέλεσµα και θα ορίζη—
(α) την ηµεροµηνίαν και τον τόπον της υποβολής υποψηφιοτήτων˙
(β) την ηµεροµηνίαν της ψηφοφορίας, εάν πλείονες υποψηφιότητες ήθελον
υποβληθή ή αι πληρωθησόµεναι θέσεις˙
(γ) την ηµεροµηνίαν της επιστροφής του εντάλµατος εις τον Υπουργόν.
(3) Η ηµεροµηνία υποβολής υποψηφιοτήτων θα είναι τοιαύτη ώστε να µεσολαβή
χρονικόν διάστηµα τουλάχιστον επτά ηµερών από της ηµεροµηνίας της
ψηφοφορίας ως αύτη καθορίζεται εις το ένταλµα εκλογής.
(4) Επί τη εκδώσει εντάλµατος εκλογής διά τινα δήµον, δηµοσιεύεται υπό του
Εφόρου Εκλογής γνωστοποίησις εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας,
της ηµεροµηνίας και του τύπου υποβολής υποψηφιοτήτων και της ηµεροµηνίας
της ψηφοφορίας, και o 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 ορισθείσης
διά την υποβολήν υποψηφιοτήτων ηµεροµηνίας.
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΙΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Υποβολή
υποψηφιοτήτων.

23.—(1) Ως υποψήφιος προτείνεται ο έχων τα προσόντα εκλογιµότητος
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 υποστηρίζων. 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 δηλώσεως αυτού, υποστηριζοµένης
υπό επισήµου διαβεβαιώσεως ή όρκου ο οποίος δύναται να επαχθή υπό του
Εφόρου Εκλογής (αµφότεραι των οποίων αποτελούν και καλούνται ‘τα έγγραφα
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.

3 του 14 του 1987.

(5) Επί τη υποβολή εκάστης προτάσεως υποψηφιότητος κατατίθεται, εν
περιπτώσει συνδυασµού υποψηφίων, υπό ή εκ µέρους του συνδυασµού ποσόν
αντιπροσωπεύον πεντήκοντα λίρας δι’ έκαστον υποψήφιον του συνδυασµού, εν
περιπτώσει ανεξαρτήτου υποψηφίου υπό ή εκ µέρους του ανεξαρτήτου
υποψηφίου ποσόν αντιπροσωπεύον πεντήκοντα λίρας και εν περιπτώσει
υποψηφίου δηµάρχου ποσόν εκατόν λιρών, ή επισυνάπτεται εις την πρότασιν
απόδειξις εκδοθείσα υπό ή εκ µέρους του Γενικού Λογιστού περί καταθέσεως
υπό ή εκ µέρους του συνδυασµού 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, τον ανεξάρτητον
υποψήφιον ή τον υποψήφιον δήµαρχον ή, εν περιπτώσει θανάτου υποψηφίου
τινός, εις τους νοµίµους αυτού αντιπροσώπους, εάν αποσύρουν την
υποψηφιότητά των ή εάν δεν χωρήση η ψηφοφορία. Εν περιπτώσει ψηφοφορίας,
το ποσόν επιστρέφεται εάν ούτος λάβη τουλάχιστον το έν τρίτον του εκλογικού
µέτρου, εις την περίπτωσιν των συµβούλων, ή το έν πέµπτον των εγκύρων
ψήφων, εις την περίπτωσιν του δηµάρχου, αναλόγως της περιπτώσεως. Εις πάσαν
ετέραν περίπτωσιν το ποσόν της καταθέσεως δηµεύεται και κατατίθεται εις το
Πάγιον Ταµείον της ∆ηµοκρατίας:
Νοείται ότι εάν εις περίπτωσιν ψηφοφορίας υποψήφιος ήθελεν εκλεγή καίτοι
ούτος δεν έχει λάβει το έν τρίτον του εκλογικού µέτρου, ή το έν πέµπτον των
εγκύρων ψήφων, αναλόγως της περιπτώσεως, το ποσόν τούτο επιστρέφεται εις
αυτόν.

∆ιαδικασία κατά
την ηµέραν
υποβολής
υποψηφιοτήτων.

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 o
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υποστηρίζων αυτόν.
(2) Άµα τη λήψει των εγγράφων υποβολής υποψηφιότητος όλων των υποψηφίων
ο Έφορος Εκλογής δηµοσιεύει αµέσως γνωστοποίησιν, τοιχοκολλουµένην εις
περίοπτου µέρος του τόπου υποβολής υποψηφιοτήτων, των ονοµάτων όλων των
υποψηφίων και των ονοµάτων των προτεινόντων και υποστηριζόντων αυτούς.

5 του 40(Ι) του
1992.

(3) Έκαστος προταθείς υποψήφιος δι’ εκάστου εγγράφου υποβολής
υποψηφιότητος και ο προτείνων και ο υποστηρίζων αυτόν, οµού µετ’ άλλου προς
τούτο εγγράφως υπό του υποψηφίου διοριζοµένου προσώπου, δικαιούνται όπως
παρίστανται κατά την διαδικασίαν υποβολής υποψηφιοτήτων. Ουδείς άλλος πλην
του Εφόρου Εκλογής ή Βοηθού Εφόρου Εκλογής δύναται να παρίσταται κατά
την εν λόγω διαδικασίαν.

Ενστάσεις κατά
εγγράφων
υποβολής
υποψηφιότητος.

25.—(1) Ένστασις δύναται να χωρήση καθ’ οιουδήποτε εγγράφου υποβολής
υποψηφιότητος υφ’ οιουδήποτε δηµότου — εκλογέως του οποίου το όνοµα είναι
καταχωρισµένον εις τον εκλογικόν κατάλογον επί τω ότι—
(α) η περιγραφή του υποψηφίου είναι ανεπαρκής διά να αποδείξη 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 παρόντος άρθρου
δύναται να προσβληθή δι’ Εκλογικής Αιτήσεως.

Συνδυασµοί.

26.—(1) Οι υποψήφιοι διά την θέσιν συµβούλου εκτίθενται εις την εκλογήν είτε
εν συνδυασµώ είτε µεµονωµένως.
(2) Οι συνδυασµοί δύνανται να είναι είτε συνδυασµοί ενός µόνου κόµµατος, είτε
συνδυασµοί συνασπισµού πλειόνων συνεργαζοµένων κοµµάτων, είτε
συνδυασµοί ανεξαρτήτων.
(3) Ουδείς δύναται να µετέχη εις πλείονας του ενός συνδυασµούς.

2 του 139(Ι) του
2001.

(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 δήλωση, αν
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πρόκειται για συνδυασµό ενός µόνο κόµµατος, πρέπει να περιέχει το όνοµα του
κόµµατος και τα ονόµατα των υποψηφίων που αποτελούν το συνδυασµό µε βάση
την αλφαβητική σειρά του επωνύµου τους, αν πρόκειται για συνδυασµό
συνασπισµού κοµµάτων, πρέπει να περιέχει την προσωνυµία του συνασπισµού,
τα ονόµατα των κοµµάτων που αποτελούν το συνασπισµό και τα ονόµατα των
συνεργαζόµενων υποψηφίων µε βάση την αλφαβητική σειρά του επωνύµου τους
και, αν πρόκειται για συνδυασµό ανεξάρτητων πρέπει να περιέχει την
προσωνυµία του συνδυασµού και τα ονόµατα των ανεξάρτητων υποψηφίων που
αποτελούν το συνδυασµό µε βάση την αλφαβητική σειρά του επωνύµου τους.
(5) Έκαστον 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) ∆ήλωσιν εµβλήµατος δικαιούνται να επιδώσωσι και οι συνδυασµοί
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
∆ηµοκρατίας ή οιασδήποτε ξένης χώρας ή προς την προσωπογραφίαν οιουδήποτε
εκλιπόντος ανωτέρου αξιωµατούχου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή του
απελευθερωτικού αγώνος 1955—59 του Ελληνικού Κυπριακού λαού.
(8) Ο Έφορος Εκλογής αρνείται να δεχθή οιονδήποτε προτεινόµενον 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 υποψήφιος.
(9) Εις έκαστον συνδυασµόν περιλαµβάνονται υποψήφιοι µέχρι του αριθµού των
δηµοτικών θέσεων δήµου τινός.
(10) Ο Έφορος Εκλογής ανακηρύσσει κατά την ηµέραν υποβολής
υποψηφιοτήτων τους δηλωθέντας συνδυασµούς και µεµονωµένους υποψηφίους
διά γνωστοποιήσεως τοιχοκολλουµένης εις περίοπτον µέρος του τόπου υποβολής
υποψηφιοτήτων.
Αποχώρησις
υποψηφίου.

27.—(1) Πας υποψήφιος δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον προ της ψηφοφορίας,
ή, εν περιπτώσει µη διεξαγωγής ψηφοφορίας, προ της ανακηρύξεως αυτού ως
εκλεγέντος, να αποσύρη την υποψηφιότητα αυτού δι’ εγγράφου γνωστοποιήσεως
προς τούτο διδοµένης προς τον Έφορου 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 λοιπούς εν αυτώ υποψηφίους.

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 o 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 εκλεγέντας ή εκλεγέντα και δηµοσιεύει τα ονόµατά
των εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
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(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 αναπληρωµατικήν 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.

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 ∆ηµοκρατίας, να διορίση πρόσωπον κεκτηµένον τα υπό του
άρθρου 15 απαιτούµενα προσόντα εκλογιµότητος, προς πλήρωσιν της κενής
θέσεως.

Εκλογή άνευ
ψηφοφορίας.

30. Εάν—
(α) κατά την ηµέραν υποβολής υποψηφιοτήτων µετά του 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 o οποίος—
(i) είναι ίσος προς τον αριθµόν των πληρωθησοµένων θέσεων του δήµου, ο
Έφορος Εκλογής ανακηρύσσει αµέσως τους υποβληθέντας υποψηφίους ως
εκλεγέντας και φροντίζει όπως δηµοσιευθούν τα ονόµατα αυτών εις την επίσηµον
εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας· ή
(ii) είναι ολιγώτερος των εκλεγησοµένων, ο Έφορος Εκλογής ανακηρύσσει
αµέσως τους παραµένοντας υποψηφίους ως εκλεγέντας και φροντίζει όπως
δηµοσιευθούν τα ονόµατα αυτών εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας
και ειδοποιεί περί τούτου τον Υπουργόν, όστις ορίζει ετέραν κατάλληλον ηµέραν
διά 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 διαδικασία.

Ψηφοφορία, κλπ.
72 του 1979
73 του 1980
16 του 1981.
2 του 50 του 1986.
3(α) του 39 του
1986.

31.—(1) Αι διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων
Νόµου πλην των διατάξεων αίτινες αφορούν εις τας γνωστοποιήσεις τας
προνοουµένας διά του εδαφίου (4) του άρθρου 18 και διά του εδαφίου (3) του
άρθρου 27 του εν λόγω Νόµου, των γνωστοποιήσεων τούτων δηµοσιευοµένων
εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και τοιχοκολλουµένων εις
περίοπτα µέρη των δηµοτικών ορίων του οικείου δήµου και, πλην των διατάξεων
αίτινες αφορούν εις τους σταυρούς προτιµήσεως, και αι διατάξεις των επί τη
βάσει του ρηθέντος νόµου εκδιδοµένων Κανονισµών, αι οποίαι αφορούν γενικώς
την ψηφοφορίαν κατά την διάρκειαν εκλογής Μελών της Βουλής των
Αντιπροσώπων, και ειδικώς τας διευθετήσεις προ της ψηφοφορίας, την
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διαδικασίαν προ της ψηφοφορίας, την διαδικασίαν κατά την ψηφοφορίαν, την
περάτωσιν της ψηφοφορίας και την διαλογήν των ψήφων, 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.
7 του 25 του 1986.

3(β) του 39 του
1986.

(2) Ο εκλογεύς δύναται να εκφράση την προτίµησίν του υπέρ ενός υποψηφίου,
σηµειών ένα σταυρόν προτιµήσεως παραπλεύρως του ονόµατος του
προτιµωµένου αλλ’ ούτως ώστε ο ολικός αριθµός των δι’ έκαστον δήµον
σταυρών προτιµήσεως να µη υπερβαίνη τον ένα διά κάθε τέσσαρας ή
ολιγωτέρους συµβούλους. Ψηφοδέλτιον περιέχον σταυρούς προτιµήσεως
πλείονας των ανωτέρω οριζοµένων λογίζεται ως έγκυρον χωρίς ουδείς σταυρός
προτιµήσεως να λαµβάνηται υπ’ όψιν.
(3) ∆ιαγράφηκε.

Συγκέντρωσις και
κατάταξις
αποτελεσµάτων
εκλογής.
4 του 39 του 1986.

32. Από της περατώσεως της ψηφοφορίας άρχεται υπό του Εφόρου Εκλογής
εκάστου δήµου η συγκέντρωσις και κατάταξις κατά του καθοριζόµενου τρόπου
των αποτελεσµάτων της εκλογής των συµβούλων.

Πρώτη κατανοµή
θέσεων συµβούλων
και ανακήρυξις
επιτυχόντων.

33.—(1) Ο Έφορος Εκλογής ευθύς άµα τη συγκεντρώσει και κατατάξει των
αποτελεσµάτων της εκλογής των συµβούλων, προβαίνει 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 πηλίκου, παραλειποµένου 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
εκλογικόν µέτρον περιέχεται εις την εκλογικήν του δύναµιν.
(3) Ανεξάρτητος υποψήφιος λαβών ψήφους ίσας ή ανωτέρας του εκλογικού
µέτρου καταλαµβάνει µίαν θέσιν συµβούλου.

5 του 39 του 1986.

(4) Αι κατά τας ανωτέρω διατάξεις παραχωρούµεναι θέσεις συµβούλων εις
έκαστον συνδυασµόν καταλαµβάνονται υπό των υποψηφίων οι οποίοι έχουσι
κατά σειράν τους περισσοτέρους σταυρούς προτιµήσεως και εάν δεν υπάρχουν
τοιούτοι υποψήφιοι 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’ εκάστην εκλογήν 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
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υποψηφίου, τουτέστιν το σύνολον των υπέρ εκάστου δοθεισών εγκύρων ψήφων
κατά την εκλογήν εις ολόκληρον τον δήµον˙
(στ) τον αριθµόν των κατά την πρώτην κατανοµήν προσκυρωθεισών θέσεων
συµβούλων εις έκαστον συνδυασµόν και ανεξάρτητου υποψήφιου,
µνηµονευοµένου και του αριθµού των εις έκαστον συνδυασµόν
περιλαµβανοµένων υποψηφίων˙
(ζ) τον αριθµόν των εκ της πρώτης κατανοµής αποµεινασών αδιαθέτων εν τω
δήµω θέσεων˙ και
(η) τον αριθµόν των εκ της πρώτης κατανοµής αχρησιµοποιήτων 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.
∆ευτέρα κατανοµή
θέσεων.

5(α) του 8(Ι) του
1996.
5(β) του 8(Ι) του
1996.
5(γ) του 8(Ι) του
1996.

34.—(1) Εάν, µετά την κατά τας διατάξεις του άρθρου 33 ενεργηθείσαν
κατανοµήν θέσεων εν εκάστω δήµω παραµένωσιν αδιάθετοι θέσεις συµβούλων
εις τας οποίας περιλαµβάνονται και αι µη διατεθείσαι θέσεις κατά την περίπτωσιν
του εδαφίου (5) του άρθρου 33, ενεργείται υπό του Εφόρου Εκλογής κατανοµή
των αδιαθέτων θέσεων ως κατωτέρω προνοείται.
(2) ∆ιά τους σκοπούς της δευτέρας κατανοµής αθροίζεται το σύνολον των εκ της
πρώτης κατανοµής αχρησιµοποιήτων υπολοίπων 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 κεχωρισµένως το
σύνολον των αχρησιµοποιήτων εκ της πρώτης κατανοµής υπολοίπων ενός
εκάστου των κοµµάτων, συνασπισµού κοµµάτων και συνδυασµού ανεξαρτήτων
των µετεχόντων εις την δευτέραν 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.

6 του 39 του 1986.

(3) Αι κατά το προηγούµενον εδάφιον προσκυρούµεναι εις έκαστον αυτοτελές
κόµµα ή συνασπισµόν κοµµάτων ή συνδυασµόν ανεξαρτήτων θέσεις
καταλαµβάνονται υπό των υποψηφίων αυτών οι οποίοι έχουσι κατά σειράν τους
περισσοτέρους σταυρούς προτιµήσεως και εάν δεν υπάρχουν τοιούτοι υποψήφιοι
κατά την σειράν κατά την οποίαν έκαστος υποψήφιος προηγείται εις το
ψηφοδέλτιον του δικαιωθέντος αυτοτελούς κόµµατος ή συνασπισµού κοµµάτων
ή συνδυασµού ανεξαρτήτων.
(4) 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 παρουσιάζει τα υψηλότερα εκ της δευτέρας
κατανοµής προκύπτοντα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα.

5(δ) του 8(Ι) του
1996.

(5) Αι κατά το παρόν άρθρον προσκυρούµεναι εις έκαστον κόµµα, συνασπισµόν
κοµµάτων ή συνδυασµόν ανεξαρτήτων θέσεις καταλαµβάνονται υπό των
υποψηφίων αυτών συµφώνως προς το εδάφιον (3) του παρόντος άρθρου.

Ανακήρυξις
συµβούλων.

35.—(1) Ο Έφορος Εκλογής, άµα τη συµπληρώσει της κατανοµής των θέσεων
και του καθορισµού των εκλεγέντων υποψηφίων ως εις τα άρθρα 33 και 34
προνοείται, ανακηρύσσει τους εκλεγέντας συµβούλους και δηµοσιεύει τα
ονόµατα αυτών εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
(2) Ο Έφορος Εκλογής περαιτέρω πιστοποιεί εφ’ εκάστου εντάλµατος εκλογής το
αποτέλεσµα εκάστης εκλογής και τους εκλεγέντας συµβούλους και αποστέλλει
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τούτο εις τον Υπουργόν.
Εκλογή
αντιδηµάρχου.

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 ίσου 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 συνεδριάσεως εις το βιβλίον
πρακτικών του συµβουλίου και υπογράφει την τοιαύτην καταχώρησιν.
(4) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 37, o αντιδήµαρχος
κατέχει την θέσιν αυτού κατά την διάρκειαν της θητείας του συµβουλίου το
οποίον τον εξέλεξε.

Κένωσις της
θέσεως δηµάρχου
και αντιδηµάρχου.
6 του 40(Ι) του
1992.

37.—(1) Η θέση δηµάρχου ή αντιδηµάρχου κενούται σε περίπτωση:
(α) Ακύρωσης της εκλογής του,
(β) θανάτου του,
(γ) έγγραφης παραίτησής του που υποβάλλεται στον Υπουργό και κοινοποιείται
στα µέλη του συµβουλίου, σε περίπτωση παραίτησης του δηµάρχου, και στο
δήµαρχο, σε περίπτωση 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.
(2) Οσάκις κενούται θέσις δηµάρχου, αύτη πληρούται εφαρµοζοµένων 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).

2 του 143 του 1991.

Νοείται ότι σε περίπτωση που η θέση δηµάρχου κενούται εντός του τελευταίου
χρόνου της θητείας του απερχόµενου δηµάρχου, δε διεξάγεται αναπληρωµατική
εκλογή και καθήκοντα δηµάρχου αναλαµβάνει ο αντιδήµαρχος για τον
εναποµένοντα χρόνο της θητείας του συµβουλίου.
(3) Εις περίπτωσιν κενώσεως της θέσεως του αντιδηµάρχου, o 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.

8 του 25 του 1986.

(4) Οι σύµβουλοι κατά την διάρκειαν της τοιαύτης συνεδριάσεως εκλέγουν
µεταξύ των τον νέον αντιδήµαρχον, ο οποίος κατέχει την θέσιν κατά την
διάρκειαν της θητείας του συµβουλίου το οποίου 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 νποψηφίων αποφασίζεται διά κλήρου κατά την τοιαύτην
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συνεδρίαν.
(5) Ο δήµαρχος, εις περίπτωσιν εκλογής αντιδηµάρχου, εποπτεύει την
καταγραφήν των πρακτικών της σχετικής συνεδριάσεως εις το 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.
Χηρεύουσα θέσις
συµβούλου.
7(α) του 40(Ι) του
1992.

38.—(1) Η θέση συµβούλου κενούται σε περίπτωση:
(α) Ακύρωσης της εκλογής του,
(β) θανάτου του,
(γ) έγγραφης παραίτησής 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.

7(β) του 40(Ι) του
1992.

(2)(α) Θέσις συµβούλου εξ οιασδήποτε αιτίας κενουµένη, πληρούται υπό του
αµέσως ακολουθούντος κατά σειράν επιτυχίας και µη εκλεγέντος υποψηφίου του
συνδυασµού του κόµµατος ως υποψήφιος του οποίου εξελέγη o 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
εκλεγέντος υποψηφίου του κόµµατος, εφ’ όσον ούτος εξακολουθεί 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
περίπτωσιν 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.

∆ηµοτική
Επιτροπή.

39. Εάν καθ’ οιονδήποτε χρόνον και δι’ οιονδήποτε λόγον o 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 Συµβούλιον διορίζει
δηµοτικήν Επιτροπήν εφαρµοζοµένων κατ’ αναλογίαν των διατάξεων του
εδαφίου (2) του άρθρου 3.

Εξουσία
κλεισίµατος
κέντρων λιανικής
πωλήσεως
οινοπνευµατωδών
ποτών ένεκα της
ψηφοφορίας.

40.—(1) Ο Υπουργός κέκτηται εξουσίαν όπως, διά διατάγµατος δηµοσιευοµένου
εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, διατάξη το κλείσιµον δι’
οιασδήποτε χρονικάς περιόδους προ, κατά ή µετά την ψηφοφορίαν συµφώνως
προς τας διατάξεις του παρόντος Νόµου, οιωνδήποτε αδειούχων καταστηµάτων
πωλήσεως οινοπνευµατωδών ποτών κειµένων εντός της περιοχής της
ψηφοφορίας, εξαιρουµένων των λεσχών, ξενοδοχείων και εστιατορίων υπό του
όρου ότι ουδέν οινοπνευµατώδες ποτόν θα καταναλίσκεται εν αυτοίς.
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(2) Πας όστις—
(α) ανοίγει τοιούτο κατάστηµα κατά παράβασιν του ως είρηται διατάγµατος˙ ή
4(α) του 14 του
1987.

(β) ευρίσκεται εντός τοιούτου καταστήµατος ανοιγέντος κατά παράβασιν του ως
είρηται διατάγµατος· ή

4(β) του 14 του
1987.

(γ) εις οιανδήποτε λέσχην, ξενοδοχείον ή εστιατόριον:
(i) πωλεί ή διαθέτει προς κατανάλωσιν οιονδήποτε οινοπνευµατώδες ποτόν˙ ή
(ii) καταναλίσκει οιονδήποτε οινοπνευµατώδες ποτόν,

9 του 25 του 1986.

είναι ένοχος αδικήµατος και, επί τη καταδίκη αυτού, υπόκειται εις χρηµατικήν
ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας εκατόν λίρας ή εις φυλάκισιν µη υπερβαίνουσαν
τους τρεις µήνας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

Απαγόρευσις
εκλογικών
συγκεντρώσεων
κατά την ηµέραν
της ψηφοφορίας ή
την προηγουµένην.

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.

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

(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 υπερβαίνουσαν 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.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ
∆ΙΟΙΚΗΣΙΣ ∆ΗΜΩΝ

Συνεδριάσεις και
εργασίαι
συνεδριάσεων
συµβουλίου.

43. Η σύγκλησις των συνεδριάσεων του συµβουλίου και αι εργασίαι κατά την
διάρκειαν αυτών ρυθµίζονται διά κανονισµών εκδιδοµένων προς του σκοπόν
αυτόν, από καιρού εις καιρόν, υπό του συµβουλίου:

∆εύτερος Πίναξ.

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

∆ιαχειριστική
επιτροπή.
5 του 14 του 1987.

44.—(1) Το συµβούλιον διορίζει εκ των µελών αυτού διαχειριστικήν επιτροπήν ο
αριθµός των µελών της οποίας δεν είναι µικρότερος του ενός τρίτου και ουχί
µεγαλύτερος του ενός δευτέρου του συνολικού αριθµού των συµβούλων, διά την
εκτέλεσιν των καθηκόντων των αναφεροµένων εις το άρθρον 47 του παρόντος
Νόµου και τοιούτων επιπροσθέτων καθηκόντων τα οποία ήθελον, από καιρού εις
καιρόν, ανατεθή εις την τοιαύτην επιτροπήν υπό του συµβουλίου·

2 του 153(Ι) του
2001.

Νοείται ότι σε περίπτωση συµβουλίου του οποίου ο συνολικός αριθµός των
µελών δεν υπερβαίνει τους δέκα, τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή αποτελούν όλα τα
µέλη του συβουλίου.

2 του 47(Ι) του
2003.

Νοείται περαιτέρω ότι στον υπολογισµό του συνολικού αριθµού συµβούλων δεν
περιλαµβάνεται ο δήµαρχος και ο αντιδήµαρχος:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι κατά το διορισµό των µελών της διαχειριστικής
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επιτροπής θα επιλέγονται, κατά το δυνατό, σύµβουλοι ανήκοντες εις όλα τα
αυτοτελή κόµµατα, συνασπισµούς κοµµάτων, συνδυασµούς ανεξαρτήτων και
αναξάρτητους, κατ’ αναλογίαν εφόσον τούτο είναι δυνατόν, προς την αριθµητική
αυτών αντιπροσώπευση εις το συµβούλιο.
(2) Το συµβούλιον, 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 χηρευούσας 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:

∆εύτερος Πίναξ.

8 του 40(Ι) του
1992.

Νοείται ότι, µέχρις ότου εκδοθή τοιούτος κανονισµός υπό του συµβουλίου, αι
συνεδριάσεις θα ρυθµίζωνται υπό του Κανονισµού του περιεχοµένου εις τον
∆εύτερον Πίνακα του παρόντος Νόµου, o οποίος θα εφαρµόζεται, τηρουµένων
των αναλογιών, και διά τας συνεδριάσεις της τοιαύτης επιτροπής.
(4) Ο δήµαρχος και ο αντιδήµαρχος είναι λόγω της θέσης τους µέλη της
επιτροπής αυτής. Των συνεδριάσεων της επιτροπής προεδρεύει o δήµαρχος,
τούτου δε απόντα ή κωλυόµενον αναπληροί ο αντιδήµαρχος.
(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 ισοψηφίας ο πρόεδρος αυτής έχει δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

Άλλαι Επιτροπαί.

45.—(1) Το συµβούλιον δύναται, από καιρού εις καιρόν, να διορίζη εκ των
µελών του συµβουλίου ή εξ άλλων προσώπων τοιαύτας άλλας επιτροπάς είτε
ειδικάς είτε γενικάς και συνισταµένας 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 επιλέγωνται, κατά το
δυνατόν, σύµβουλοι ανήκοντες εις όλα τα αυτοτελή κόµµατα, συνασπισµούς
κοµµάτων, συνδυασµούς ανεξαρτήτων 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 χηρευούσας θέσεις
εις αυτήν.
(3) Αι πράξεις και εργασίαι οιασδήποτε τοιαύτης επιτροπής υποβάλλονται εις το
συµβούλιον δι’ έγκρισιν.
(4) Απαρτίαν δι’ εκάστην τοιαύτην επιτροπήν αποτελεί το ήµισν του αριθµού των
µελών αυτής πλέον ενός.
(5) Εκάστης τοιαύτης επιτροπής προεδρεύει µέλος της διαχειριστικής επιτροπής
οριζόµενον υπό του συµβουλίου:
Νοείται ότι ο δήµαρχος δύναται να παρίσταται κατά τας συνεδριάσεις
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 συνεδριάσεως
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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.
Αρµοδιότης
δηµάρχου.

46.—(1) Ο δήµαρχος είναι η εκτελεστική αρχή του δήµου και εκπροσωπεί τον
δήµον εις πάσας τας επισήµους αυτού σχέσεις, και
(α) εκπροσωπεί τον δήµον ενώπιον των δικαστηρίων και οιασδήποτε αρχής της
∆ηµοκρατίας˙
(β) ετοιµάζει την ηµερησίαν διάταξιν των συνεδριάσεων του συµβουλίου και
συγκαλεί τας τοιαύτας συνεδριάσεις˙
(γ) προεδρεύει των συνεδριάσεων του συµβουλίου, της διαχειριστικής επιτροπής
ή των επιτροπών αυτού των οποίων αποτελεί µέλος ή εις τας οποίας
παρευρίσκεται˙
(δ) εκτελεί τας αποφάσεις του συµβουλίου˙
(ε) προϊσταται 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 προϋπολογισµών ή των δι’ ειδικών αποφάσεων του
συµβουλίου ψηφισθεισών πιστώσεων συµφώνως προς την επιφύλαξιν του
εδαφίου (1) του άρθρου 66˙
(ζ) υπογράφει, ή εξουσιοδοτεί οιονδήποτε υπάλληλον του δήµου να υπογράφη,
οιανδήποτε επί τη βάσει του παρόντος Νόµου ή οιουδήποτε δηµοτικού
κανονισµού εκδοθέντος επί τη βάσει του παρόντος Νόµου χορηγουµένην άδειαν˙

4 του 1 του 1986.
Κεφ. 279
4 του 1962
61 του 1966
71 του 1969
2 του 1980.

(η) ενεργεί ως Λειτουργός Γάµου από 1ης Απριλίου 1986 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 δήµαρχον απόντα ή κωλυόµενον αναπληροί ο αντιδήµαρχος, και εν
περιπτώσει απουσίας ή κωλύµατος αµφοτέρων ο υπό του συµβουλίου οριζόµενος
σύµβουλος.

Αρµοδιότητες της
διαχειριστικής
επιτροπής.

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 λογαριασµούς του δήµου
και υποβάλλει αυτούς εις το συµβούλιον δι’ έγκρισιν.
(γ) Ευθύς ως οι ετήσιοι λογαριασµοί του δήµου ελεγχθούν τελικώς υπό του
Γενικού Ελεγκτού της ∆ηµοκρατίας, 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 διοριζοµένων υπό του
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συµβουλίου.
(στ) Εκτελεί τοιαύτα περαιτέρω καθήκοντα, ως ήθελον ανατεθή εις αυτήν υπό
του συµβουλίου ή του δηµάρχου.
Τεκµήριον νοµίµου
συστάσεως
συµβουλίου ή
επιτροπής.

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.

Αποτέλεσµα
χηρείας θέσεως εις
συµβούλιον ή
επιτροπήν.

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.

Πρακτικά
συνεδριάσεων
συµβουλίου και
επιτροπών.

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.

Ο δηµοτικός
γραµµατεύς τηρεί
τα αρχεία.

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.

Αντιµισθία
δηµάρχου και
αποζηµίωσις
συµβούλων.
2 του 37(Ι) του
1995.
2 του 20(Ι) του
1997.

52.—(1) Ο δήµαρχος δύναται να λαµβάνει τέτοια ετήσια αντιµισθία, έξοδα
παραστάσεων και άλλα επιδόµατα και ο αντιδήµαρχος και οι σύµβουλοι δύνανται
να λαµβάνουν τέτοια αποζηµίωση, έξοδα παραστάσεων και άλλα επιδόµατα,
όπως προβλέπεται στον προϋπολογισµό του δήµου που εγκρίνεται κάθε έτος από
το Υπουργικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 66 του
παρόντος Νόµου.

2 του 127(Ι) του
2005.

(2) Ο δήµαρχος λαµβάνει ετήσια σύνταξη, επιλέγοντας, είτε κανονική σύνταξη,
είτε σύνταξη µειωµένη κατά 1/4 µαζί µε εφάπαξ ποσό ίσο µε 14 φορές το ποσό
κατά το οποίο ελαττώνεται η κανονική σύνταξη. Η χορήγηση της σύνταξης
αυτής,
όπως
και
οποιοδήποτε
σχετικό
ή
παρεµπίπτον
θέµα,
συµπεριλαµβανοµένου και του θέµατος µεταβίβασης της σύνταξης σε χήρες
ή/και τέκνα, νοουµένου ότι καταβάλλονται εισφορές ύψους 1.75% της
αντιµισθίας του δηµάρχου, καθορίζεται µε Κανονισµούς που εκδίδονται από το
δηµοτικό συµβούλιο, οι οποίοι µπορούν να περιέχουν και διατάξεις περί
αναδροµικής εφαρµογής τους.
∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Εξουσία του
συµβουλίου διά
καθορισµόν των
θέσεων της
δηµοτικής
υπηρεσίας και δι’
έκδοσιν
κανονισµών περί

53.—(1) Το συµβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως, καταρτίζει, εφαρµόζει και
δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 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’
εκάστην θέσιν µισθολογικήν κλίµακα:
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γενικών όρων
υπηρεσίας των
υπαλλήλων, κλπ.
2(α) του 236(Ι) του
2004.
2(β) του 236(Ι) του
2004.

10 του 25 του 1986.
2 του 118(Ι) του
2005.

Νοείται ότι το δικαίωµα καταρτισµού σχεδίων υπηρεσίας ασκείται λαµβάνοντας
υπόψη τα καθήκοντα και τις ευθύνες και τα προσόντα που απαιτούνται στα
σχέδια υπηρεσίας για παρόµοιες θέσεις στο δηµόσιο τοµέα και µε αντίστοιχες
µισθοδοτικές κλίµακες χωρίς τούτο να σηµαίνει κατ’ ανάγκη απόλυτη ταύτιση µε
αυτές.
(2) Το συµβούλιον κέκτηται περαιτέρω εξουσίαν όπως, τη εγκρίσει του
Υπουργικού Συµβουλίου, εκδίδη δηµοτικούς κανονισµούς δηµοσιευοµένους εις
την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, καθορίζοντας την διαδικασίαν η
οποία θα ακολουθήται κατά την πλήρωσιν των κενών θέσεων, τους γενικούς
όρους υπηρεσίας των δηµοτικών υπαλλήλων συµπεριλαµβανοµένων των
απολαβών, επιδοµάτων, αναπροσαρµογής µισθών και άλλων ωφεληµάτων 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) ∆ιά 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 διοριζοµένους δυνάµει του άρθρου 56.

∆ιορισµός
ανωτέρων
υπαλλήλων.
6 του 14 του 1987.

54.—(1)(α) Οι κανονισµοί οι αναφερόµενοι εις το εδάφιον (2) του άρθρου 53
δύνανται να προβλέπουν διά την δηµιουργίαν, µεταξύ άλλων, όλων ή οιωνδήποτε
των κάτωθι αναφεροµένων ανωτέρων θέσεων, ήτοι της θέσεως του:—
(i) ∆ηµοτικού γραµµατέως,
(ii) δηµοτικού µηχανικού
(iii) δηµοτικού ταµίου,
(iv) δηµοτικού ιατρού,
(v) δηµοτικού υγειονοµικού επιθεωρητού,
(vi) 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 αναφεροµένων θέσεων.
(2) Ουδέν πρόσωπον συµπληρώσαν το εξηκοστόν έτος της ηλικίας αυτού
διορίζεται εις οιανδήποτε των θέσεων των αναφεροµένων εις το εδάφιον (1).
(3) Έκαστον πρόσωπον συµπληρώνον το εξηκοστόν έτος της ηλικίας αυτού, ενώ
κατέχει οιανδήποτε των θέσεων των αναφεροµένων εις το εδάφιον (1), παύει να
κατέχη την τοιαύτην θέσιν:
Νοείται ότι δι’ αποφάσεως του συµβουλίου ληφθείσης διά πλειοψηφίας
τουλάχιστον των δύο - τρίτων του συνολικού αριθµού των συµβούλων εις
ειδικώς συγκληθείσαν διά τον σκοπόν αυτόν συνεδρίασιν του συµβουλίου,
κατόπιν ειδοποιήσεως ουχί µικροτέρας των επτά και ουχί µεγαλυτέρας των
δεκατεσσάρων ηµερών προ της τοιαύτης συνεδριάσεως και δι’ ειδικούς λόγους
αναφεροµένους εις αυτήν, το τοιούτο πρόσωπον δύναται να συνεχίση 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.
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2(α) του 23(Ι)
του2002.
23(Ι) του 2002.

23(Ι) του 2002.

2(α) του 23(Ι)
του2002.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3), η ηλικία υποχρεωτικής
αφυπηρέτησης δηµοτικού ιατρού που δεν έχει συµπληρώσει την ηλικία των
εξήντα ετών κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρί ∆ήµων
(Τροποποιητικού) Νόµου του 2002, είναι η ηλικία των εξήντα τριών ετών:
Νοείται ότι διασφαλίζεται µεν το δικαίωµα των υπηρετούντων δηµοτικών ιατρών
να αφυπηρετούν πρόωρα µε τη συµπλήρωση του τεσσαρακοστού πέµπτου ή
πεντηκοστού πέµπτου έτους της ηλικίας τους, ανάλογα την την περίπτωση,
προκειµένου όµως για ιατρούς που διορίζονται µετά την ηµεροµηνία έναρξης της
ισχύος του περί ∆ήµων (Τροποποιητικού) Νόµου του 2002, τα εν λόγω όρια
ηλικίας µετατίθενται κατά τρία έτη, δηλαδή στο τεσσαρακοστό όγδοο και στο
πεντηκοστό όγδοο έτος, αντίστοιχα.
(5) 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.
(6) 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
αναπληρωτήν, 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 o
υπάλληλος του οποίου αυτός αναπληροί απαιτείται υπό του Νόµου να εκτελή,
και υπόκειται εις τας αυτάς ποινάς δι’ οιανδήποτε παράλειψιν αυτού.

∆ιορισµός
κατωτέρων
υπαλλήλων.

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.

Εργοδότησις
εργατών.

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

Πειθαρχική
εξουσία επί των
δηµοτικών
υπαλλήλων
3(α) του 47(Ι) του
2003.

57.—(1) Τηρουµένων των προνοιών των εδαφίων (2) και (3) το συµβούλιον
ασκεί επί των δηµοτικών υπαλλήλων πειθαρχικήν εξουσίαν διά τας υπαιτίους και
δυναµένας να καταλογισθώσι παραβάσεις των υπαλληλικών αυτών καθηκόντων
και δύνανται να επιβάλη τας ακολούθους πειθαρχικάς ποινάς :—
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

˙

3(β) του 47(Ι) του
2003.

Επίπληξιν˙
αυστηράν επίπληξιν˙
πειθαρχικήν µετάθεσιν˙
διακοπήν ετησίας προσαυξήσεως˙
αναβολήν ετησίας προσαυξήσεως˙
χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσάν τας απολαβάς τριών µηνών˙
υποβιβασµόν εις την µισθολογικήν κλίµακα˙
υποβιβασµόν εις κατωτέραν θέσιν˙
αναγκαστικήν αφυπηρέτησιν˙
απόλυσιν.

(2) Ο δήµαρχος εκδικάζει πειθαρχικά παραπτώµατα που διαπράττονται από
δηµοτικούς υπαλλήλους και επιβάλλει πειθαρχικές ποινές, όπως προβλέπεται από
Κανονισµούς που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 53 του παρόντος Νόµου.
(3) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), το συµβούλιο µπορεί, µε
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απόφασή του , να εκχωρήσει µε όρους ή χωρίς όρους σε πειθαρχική επιτροπή,
αποτελούµενην από µέλη του, την εξουσία του να εκδικάζει τα πειθαρχικά
παραπτώµατα των δηµοτικών υπαλλήλων και την εξουσία να επιβάλλει τις ποινές
που προβλέπονται στους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος
Νόµου.
3(β) του 47(Ι) του
2003.

(4)(α) ∆ιά την επιβολήν της ποινής της αναγκαστικής αφυπηρετήσεως 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 µεγαλυτέρας των δεκατεσσάρων ηµερών προ της τοιαύτης συνεδριάσεως.
(β) Εις τον πειθαρχικώς διωκόµενον υπάλληλον παρέχεται πάντοτε το δικαίωµα
να ακουσθή.

3(γ) του 47(Ι) του
2003.

(5) Σε περίπτωση αναγκαστικής αφυπηρέτησης από συντάξιµη θέση, το θέµα των
συνταξιοδοτικών ωφεληµάτων υποβάλλεται από το δήµαρχο στο συµβούλιο το
οποίο και αποφασίζει για τα συνταξιοδοτικά ωφελήµατα που θα παραχωρηθούν
καθώς και για το χρόνο της έναρξης της καταβολής τούτων, λαµβανοµένων
υπόψη των περιστατικών της υπόθεσης και των εκάστοτε εν ισχύι Κανονισµών
που αφορούν ωφελήµατα αφυπηρέτησης δηµοτικών υπαλλήλων:
Νοείται ότι τα συνταξιοδοτικά ωφελήµατα που θα παραχωρηθούν δε θα είναι
λιγότερα από εκείνα που θα παραχωρούνταν στον υπάλληλο, αν επιβαλλόταν σ’
αυτόν η ποινή της απόλυσης.

Παροχή εγγυήσεως
υπό των
υπαλλήλων.

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

Ευθύνη
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 απολογισµόν
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 αναφορικώς 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.

Υπάλληλοι να µη
έχουν συµφέρον εις
συµβάσεις.

60. Ουδείς υπάλληλος οιουδήποτε δήµου δύναται να έχη ενδιαφέρον ή συµφέρον
αµέσως ή εµµέσως, είτε προσωπικώς είτε υπό ή µέσω της συζύγου, του τέκνου 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.

∆ιάθεσις
υπηρεσιών ή
µέρους υπηρεσιών
υπαλλήλου εις
άλλον δήµον ή
δήµους.

61. Έκαστος δήµος δύναται να συνάπτη 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:
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Νοείται ότι δεν απαιτείται η συγκατάθεσις του επηρεαζοµένου υπαλλήλου διά
τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εφ’ όσον πρόκειται περί υπαλλήλου
διορισθέντος µετά την ηµεροµηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόµου.
11 του 25 του 1986.
Κατοχύρωσις
υπαλλήλων, κλπ.

61Α.—(1) Πας υπάλληλος ή εργάτης όστις, αµέσως προ της ηµεροµηνίας
κηρύξεως οιασδήποτε πόλεως ή περιοχής βελτιώσεως ή χωρίου ή συµπλέγµατος
πόλεων, περιοχών βελτιώσεως ή χωρίων ως δήµου υπηρέτει εις την αρχήν
τοπικής διοικήσεως της τοιαύτης πόλεως ή περιοχής βελτιώσεως ή χωρίου, ή
συµπλέγµατος πόλεων, περιοχών βελτιώσεως ή χωρίων, µεταφέρεται, από της
ηµεροµηνίας της δηµοσιεύσεως του διατάγµατος του Υπουργικού Συµβουλίου
του προβλεποµένου εις την παράγραφον (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του
παρόντος Νόµου, εις την υπηρεσίαν του οικείου δήµου και τοποθετείται υπό του
Συµβουλίου του τοιούτου δήµου, εφόσον τούτο είναι πρακτικώς δυνατόν, εις
θέσιν αι λειτουργίαι της οποίας είναι ανάλογοι προς τας λειτουργίας της υπ’
αυτού κατεχοµένης θέσεως εν τη αρχή τοπικής διοικήσεως της πόλεως ή
περιοχής βελτιώσεως ή χωρίου, ή συµπλέγµατος πόλεων ή περιοχών βελτιώσεως
ή χωρίων, κηρυττοµένης ως δήµου:
Νοείται ότι ο υπάλληλος ή ο εργάτης ούτος δύναται, είτε εντός µηνός από της
ηµεροµηνίας της τοιαύτης µεταφοράς ή µετά την τοιαύτην µεταφοράν, εντός ενός
µηνός από της κοινοποιήσεως εις αυτόν των όρων υπηρεσίας της οικείας θέσεως
και της αρχικής διαρθρώσεως των υπηρεσιών του οικείου δήµου, να δηλώση δι’
εγγράφου γνωστοποιήσεως προς τον τοιούτον δήµον ότι δεν επιθυµεί την
τοιαύτην παρά τω δήµω υπηρεσίαν, οπότε παύει να τελή εις την υπηρεσίαν του
δήµου µετά πάροδον έξ µηνών από της ηµεροµηνίας της υπ’ αυτού
γνωστοποιήσεως περί τούτου και, εν τοιαύτη περιπτώσει, δικαιούται εις τοιαύτα
ωφελήµατα αποχωρήσεως εις τα οποία θα εδικαιούτο εάν απεχώρει εκ της
υπηρεσίας της αρχής τοπικής διοικήσεως δυνάµει των εις αυτόν εφαρµοζοµένων
διατάξεων.
(2) Η παρά τω δήµω υπηρεσία του υπαλλήλου ή εργάτου θεωρείται ως άνευ
διακοπής συνέχισις της υπηρεσίας αυτού εν τη προηγουµένη υπηρεσία και η
αντιµισθία και λοιποί όροι υπηρεσίας αυτού παρά τω τοιούτω δήµω δεν δύνανται
να µεταβληθώσι δυσµενώς δι’ αυτόν διαρκούσης της συνεχίσεως της υπηρεσίας
αυτού παρά τω τοιούτω δήµω.
∆ιά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ‘όροι υπηρεσίας’ περιλαµβάνουσι τα
αφορώντα εις την άδειαν, παύσιν ή αποχώρησιν, σύνταξιν, πρόσθετα χορηγήµατα
ή άλλα παρόµοια επιδόµατα:
Νοείται ότι δι’ οιανδήποτε τυχόν σύνταξιν ή έτερα ωφελήµατα αποχωρήσεως
µέχρι της ηµέρας της εις την υπηρεσίαν του οικείου δήµου µεταφοράς του
υπαλλήλου ή εργάτου καθίσταται υπεύθυνος ο τοιούτος δήµος µέχρι της ηµέρας
της εκ της υπηρεσίας τούτου αποχωρήσεως του εν λόγω υπαλλήλου ή εργάτου.
(3) Πας υπάλληλος ή εργάτης µεταφερόµενος εις την υπηρεσίαν του οικείου
δήµου δυνάµει του παρόντος άρθρου, κατά την διάρκειαν της παρά τω τοιούτω
δήµω υπηρεσίας αυτού, τηρουµένων οιωνδήποτε εσωτερικών κανονισµών ή
οδηγιών του δήµου απολαύει απάντων των δικαιωµάτων και ωφεληµάτων και
υπόκειται εις απάσας τας υποχρεώσεις και καθήκοντα των υπαλλήλων συµφώνως
προς τας διατάξεις του οικείου δήµου.

2 του 114 του 1986.
2 του 121 του 1986.

(4) Αι διατάξεις των εδαφίων (1) έως (3) του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και
επί υπαλλήλων περιοχών βελτιώσεως οι οποίοι, αµέσως προ της ηµεροµηνίας
κηρύξεως οιασδήποτε περιοχής βελτιώσεως ως δήµου, υπηρέτουν εις τα κατά
τόπους Γραφεία Επάρχων ως κοινή υπηρεσία των περιοχών βελτιώσεως εκάστης
Επαρχίας και οι οποίοι µεταφέρονται εις την υπηρεσίαν των ανακηρυσσοµένων
νέων δήµων όπου ο Υπουργός ήθελε καθορίσει, εφ’ όσον υπάρχουν κατάλληλοι
κεναί θέσεις, εν εναντία δε περιπτώσει ούτοι παραµένουν εις την κοινήν
υπηρεσίαν των υπολοίπων Συµβουλίων Βελτιώσεως.
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ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
12 του 25 του 1986.
Περιέλευσις
περιουσίας.

62. Άµα τη ανακηρύξει οιασδήποτε πόλεως ή περιοχής βελτιώσεως ή χωρίου ή
συµπλέγµατος πόλεων, περιοχών βελτιώσεως ή χωρίων ως δήµου συµφώνως
προς τας διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του
παρόντος Νόµου, άπαντα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις οιασδήποτε
αρχής τοπικής διοικήσεως της τοιαύτης πόλεως, περιοχής βελτιώσεως, χωρίου ή
συµπλέγµατος πόλεων, περιοχών βελτιώσεως ή χωρίων, περιέρχονται εις τον
δήµον.

Eγγραφή ακινήτου
ιδιοκτησίας δήµου.

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’ εγγραφήν οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας επ’
ονόµατι δήµου, ή δι’ εκτέλεσιν εις το επαρχιακόν κτηµατολογικόν γραφείον
οιασδήποτε απαίτουµένης 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 εγγράφων
εις την τοιαύτην διεύθυνσιν θεωρείται ως επαρκής επίδοσις αυτής εις τον δήµον.
(4) Επί τη υποβολή αιτήσεως δι’ εγγραφήν οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας
κατεχοµένης 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 ιδιοκτησία 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 ∆ήµου.
(β) Το συµβούλιον, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συµβουλίου, δύναται να
αποφασίζει διά την πώλησιν ή ανταλλαγήν ακινήτου ιδιοκτησίας του ∆ήµου.
(γ) Το συµβούλιον, τη εγκρίσει του Υπουργού, δύναται να αποφασίζη διά την
δηµιουργίαν δουλειών ή άλλων εµπραγµάτων δικαιωµάτων ή προνοµίων επί
ακινήτου ιδιοκτησίας του ∆ήµου ή διά την εκµίσθωσιν ή µίσθωσιν ακινήτου
ιδιοκτησίας διά περίοδον υπερβαίνουσαν τα δέκα έτη.
(6) ∆ιά 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 ∆ήµου των οποίων δεν
επιβάλλεται η άµεσος δαπάνη προς αντιµετώπισιν των υποχρεώσεων ή εκτέλεσιν
των αρµοδιοτήτων αυτού, εις Κυβερνητικά χρεώγραφα.

Συµβάσεις.

Κεφ. 149.

64.—(1) Συµβάσεις υπό ή εξ ονόµατος του δήµου καταρτίζονται 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 διατάξεων του περί
Συµβάσεων Νόµου, να καταρτίζωνται εγγράφως ή προφορικώς, αναλόγως της
περιπτώσεως, διά λογαριααµόν 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
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ή ακυρώνεται εγγράφως ή προφορικώς:
4 του 47(Ι) του
2003.

Νοείται περαιτέρω ότι συµβάσεις, η διάρκεια των οποίων υπερβαίνει τα πέντε έτη
υπόκεινται εις την έγκριση του Υπουργού.
(2) Πάσαι αι συµβάσεις αι συναπτόµεναι συµφώνως προς το παρόν άρθρον είναι
κατά νόµον ισχυραί και δεσµεύουν τον δήµον και πάντα τα λοιπά εις αυτάς
συµβεβληµένα µέρη και τους κληρονόµους, εκτελεστάς ή διαχειριστάς αυτών,
αναλόγως της περιπτώσεως.
(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, κληροδοτίµατος ή δωρεάς.
(4) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαµβανοµένων θεωρείται ως επηρεάζον
την εγκυρότητα οιασδήποτε συµβάσεως συναφθείσης εξ ονόµατος συµβουλίου ή
δήµου προ της ηµεροµηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόµου.
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ
ΠΡΟ·Υ·ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΠΡΟ·Υ·ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Ετήσιος
προϋπολογισµός
και
προϋπολογισµός
αναπτύξεως.

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 υποβάλλωνται 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 1ην ηµέραν του Ιανουαρίου
εκάστου έτους.

Ετοιµασία και
έγκρισις
προϋπολογισµών.
5(α) του 47(Ι) του
2003.

66.—(1) Ο ετήσιος τακτικός προϋπολογισµός και ο προϋπολογισµός αναπτύξεως
του δήµου ετοιµάζονται υπό της διαχειριστικής επιτροπής και αφού εγκριθούν
υπό του συµβουλίου του δήµου υποβάλλονται εις διπλούν, εις τον Υπουργόν µε
κοινοποίηση στο Έπαρχο. 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:

5(β) του 47(Ι) του
2003.

Νοείται ότι το συµβούλιον εκάστου δήµου δύναται, άνευ οιασδήποτε περαιτέρω
εγκρίσεως, να δαπανά κατ’ έτος ποσόν µη υπερβαίνον το είκοσι πέντε 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 κουδύλια 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 εξουσιοδοτήση 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 προβλεποµένων 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.
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5(γ) του 47(Ι) του
2003.

(3) Το συµβούλιον δύναται µέχρι της 31ης Ιουλίου κατά την διάρκειαν του έτους
διά το οποίον ενεκρίθη προϋπολογισµός να υποβάλη προς έγκρισιν υπό του
Υπουργικού Συµβουλίου αναθεωρηµένον προϋπολογισµόν εάν αι περιστάσεις
απαιτούν τούτο.

7 του 14 του 1987.

(4) Το Υπουργικόν Συµβούλιον δύναται µετά την 31ην Μαϊου του έτους διά το
οποίον ενεκρίθη προϋπολογισµός, να εγκρίνη οιανδήποτε δαπάνην
διενεργηθείσαν υπό συµβουλίου δήµου καθ’ υπέρβασιν εγκριθέντος κονδυλίου
διά εγκριθέντα σκοπόν προβλεπόµενον εις τον προϋπολογισµόν του εν λόγω
δήµου, εάν τούτο είναι αναγκαίον διά την συνέχισιν παροχής εγκεκριµένων
υπηρεσισών υπό του δήµου ή διά την εν γένει εύρυθµον και απρόσκοπτον
λειτουργίαν του δήµου, νοουµένου ότι η εκάστοτε διενεργουµένη δαπάνη δεν θα
υπερβαίνη το δέκα τοις εκατόν κατά περίπτωσιν του εγκριθέντος κονδυλίου.
(5) Αντίγραφα των εγκριθέντων προϋπολογισµών αποστέλλονται υφ’ εκάστου
συµβουλίου εις τον Γενικόν Ελεγκτήν της ∆ηµοκρατίας και εις την Βουλήν των
Αντιπροσώπων.

Κυβερνητική
χορηγία προς τους
δήµους.

67. Ο προϋπολογισµός εσόδων εκάστου δήµου επιδοτείται ετησίως διά χορηγίας
της ∆ηµοκρατίας προτεινοµένης υπό του Υπουργικού Συµβουλίου και
εγκρινοµένης υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων.
∆ΗΜΟΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ

∆ηµοτικόν ταµείον.

68. Έκαστος δήµος διατηρεί ταµείον, καλούµενον «το δηµοτικόν ταµείον», το
οποίον συνιστάται:
(α) Εκ της χορηγίας της ∆ηµοκρατίας, ως προνοείται εις το άρθρον 67˙
(β) εξ όλων των δικαιωµάτων, φόρων, διαπυλίων, τελών, δασµών, επιβαρύνσεων,
δυνάµει των διατάξεων του παρόντος ή οιουδήποτε ετέρου νόµου ή οιουδήποτε
κανονισµού εκδοθέντος δυνάµει αυτών˙
(γ) εξ όλων των ενοικίων και κερδών των πραγµατοποιουµένων εκ της δηµοτικής
περιουσίας˙
(δ) 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˙
(ε) εξ όλων των άλλων χρηµάτων των εισπραττοµένων υπό του δήµου ή
υπαλλήλου, εργάτου ή αντιπροσώπου δήµου εξ ονόµατος και διά λογαριασµόν
αυτού και
(στ) εκ δωρεών, κληροδοτηµάτων ή χορηγιών.

∆ιάθεσις χρηµάτων
εκ του δηµοτικού
ταµείου.

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
προϋπολογισµόν του δήµου, τους µισθούς, τα τιµαριθµικά επιδόµατα και άλλα
ωφελήµατα τα πληρωτέα εις τους υπαλλήλους και εργάτας του δήµου˙
(β) πάσας τας αναγκαίως και νοµίµως γενοµένας υπό του συµβουλίου δαπάνας,
δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου˙
(γ) παν ποσόν νοµίµως οφειλόµενον υπό του δήµου ή του συµβουλίου˙
(δ) δηµιουργίαν αποθεµάτων από πλεονάσµατα˙ και
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(ε) χρηµατοδότησιν του προϋπολογισµού αναπτύξεως:
Νοείται ότι ουδεµία πληρωµή διενεργείται εκ του δηµοτικού ταµείου εκτός εάν
αύτη ενεκρίθη υπό του συµβουλίου , εις τον τακτικόν προϋπολογισµόν ή τον
προϋπολογισµόν αναπτύξεως του δήµου ή έχη ειδικώς εγκριθή υπό του
συµβουλίου, συµφώνως προς την επιφύλαξιν του εδαφίου (1) του άρθρου 66 ή
αφορά πληρωµάς διενεργουµένας υπό του δηµάρχου ποσού µη υπερβαίνοντος
τας πεντήκοντα λίρας εις εκάστην περίπτωσιν.
Ο δηµοτικός ταµίας
δέχεται και
διενεργεί τας
πληρωµάς.

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.

Κατάθεσις
χρηµάτων εις
τράπεζαν.

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 καθοριζοµένην 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 δαπάνας του συµβουλίου.

Αναλήψεις εκ
τραπέζης.

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 υπογραφοµένης και προσυπογραφοµένης
εκάστοτε συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 70.
∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ερµηνεία.

73. ∆ιά τους σκοπούς των άρθρων 74 έως 79, αµφοτέρων συµπεριλαµβανοµένων,
εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειµένου—

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.

«ακίνητος ιδιοκτησία» κέκτηται την έννοιαν την οποίαν απέδωσεν εις τον όρον
τούτου το άρθρον 2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και
Εκτίµησις) Νόµου˙

2 του 86(Ι) του
2005.
Εξουσία του
συµβουλίου να
επιβάλλει δηµοτικό
τέλος ακίνητης

«ιδιοκτήτης» σηµαίνει το πρόσωπον το οποίον είναι εγγεγραµµένον ως
ιδιοκτήτης ακινήτου ιδιοκτησίας και περιλαµβάνει παν πρόσωπον δικαιούµενον
να εγγραφή ως ο ιδιοκτήτης ακινήτου ιδιοκτησίας, είτε είναι ούτω εγγεγραµµένος
είτε όχι.
74—(1) Το συµβούλιο οποιουδήποτε δήµου επιβάλλει, µε έγγραφο σφραγισµένο
µε τη σφραγίδα του δήµου σε σχέση µε όλη την ακίνητη ιδιοκτησία που
βρίσκεται εντός των δηµοτικών ορίων της περιοχής εντός της οποίας τούτο ασκεί
τις αρµοδιότητές του, επί των ιδιοκτητών της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας,
ετήσιο φόρο ίσο µε ποσοστό ενάµισυ τοις χιλίοις (1,5‰) πάνω στην αξία της
ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία προέκυψε από τη γενική εκτίµηση που έγινε µε

Copyright © Leginet Ltd 2002-2005. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginetcy.com

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally
embedded signatures against unauthorized use
ιδιοκτησίας.
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
86 του 1985
189 του 1986
12 του 1987
74 του 1988
117 του 1988
43 του 1990
65 του 1990
30(Ι) του 1992
90(Ι) του 1992
6(Ι) του 1993
58(Ι) του 1994
40(Ι) του 1996
31(Ι) του 1998
144(Ι) του 1999
123(Ι) του 2001
57(Ι) του 2005.

βάση το άρθρο 69 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και
Εκτίµηση) Νόµου.

Απαλλαγαί.

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

(2) Ο προβλεπόµενος από το εδάφιο (1) φόρος καλείται «δηµοτικό τέλος
ακίνητης ιδιοκτησίας» και οι εισπράξεις του κατατίθενται στο δηµοτικό ταµείο.

(α) Οιωνδήποτε δηµοσίων χώρων ταφής (νεκροταφείων)˙
(β) οιασδήποτε εκκλησίας, παρεκκλησίου, τεµένους, οικηµάτων συνελεύσεως ή
κτιρίου ή τοιούτου µέρους αυτών, το οποίον είναι αφιερωµένον αποκλειστικώς
εις την άσκησιν δηµοσίας λατρείας˙
(γ) οιωνδήποτε υποστατικών χρησιµοποιουµένων ως δηµοσίων νοσοκοµείων˙
90 του 1972
56 του 1982.
Κεφ. 31.
48 του 1964
32 του 1973.

(δ) οιασδήποτε οικοδοµής κηρυττοµένης ως διατηρητέας συµφώνως προς τας
διατάξεις του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου, ή κηρυττοµένης ως
αρχαίου µνηµείου δυνάµει του περί Αρχαιοτήτων Νόµου˙
(ε) οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας κατεχοµένης και εγγεγραµµένης εις τα
βιβλία του οικείου επαρχιακού κτηµατολογικού γραφείου επί καταπιστεύµατι (in
trust) δι’ οιονδήποτε δηµόσιον σχολείον λειτουργούν δυνάµει οιουδήποτε
εκάστοτε εν ισχύι περί στοιχειώδους, µέσης ή ανωτέρας εκπαιδεύσεως νόµου·
(στ) οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας κατεχοµένης ή χρησιµοποιουµένης
αποκλειστικώς διά τους σκοπούς οιουδήποτε φιλανθρωπικού ιδρύµατος
δηµοσίου χαρακτήρος, συντηρουµένου κυρίως εκ δωρεών ή εκουσίων εισφορών
καθ’ ην έκτασιν η τοιαύτη ακίνητος ιδιοκτησία κατέχεται διά τους τοιούτους
σκοπούς·
(ζ) οιασδήποτε ακινήτου ιδτοκτησίας ανηκούσης εις την ∆ηµοκρατίαν ή εις
οιονδήποτε δήµον·
(η) ακινήτου ιδιοκτησίας ανηκούσης εις αθλητικόν σωµατείον συνισταµένης εκ
γηπέδων, αθλητικών εγκαταστάσεων ή οικηµάτων χρησιµοποιουµένων υπό του
σωµατείου˙
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(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 κοινότητός τινος˙
3 του 119 του 1990.
∆ηµοτικόν τέλος
ακινήτου
ιδιοκτησίας.
Είσπραξις
δηµοτικού τέλους
ακινήτου
ιδιοκτησίας.

31 του 1962.

Το δηµοτικόν τέλος
ακινήτου
ιδιοκτησίας
καθίσταται
πληρωτέον κλπ.
6(α) του 47(Ι) του
2003.

76. ∆ιαγράφηκε µε το 3 του 86(Ι) του 2005.

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 αποφασίση, να υποβάλη
παράκλησιν εις τον Υπουργόν Οικονοµικών όπως το τοιούτο τέλος εισπράττεται
υπό της Κυβερνήσεως, ο δε Υπουργός Οικονοµικών δύναται να αποδεχθή την
τοιαύτην παράκλησιν και να δώση αναλόγους οδηγίας˙ επί τούτω το δηµοτικόν
τέλος ακινήτου ιδιοκτησίας εισπράττεται καθ’ ον τρόπον εισπράττονται φόροι
δυνάµει του περί Εισπράξεως Φόρων Νόµου, εν συνεχεία δε και µετά την
αφαίρεσιν εξ αυτού των εξόδων εισπράξεως, 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 σε ηµεροµηνία που θα καθορίζεται από το
συµβούλιον εντός του έτους αναφορικώς προς το οποίον τούτο επεβλήθη:
Νοείται ότι εάν δι’ οιονδήποτε λόγον το δηµοτικόν τέλος αναφορικώς 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 αναφορικώς προς το ούτω καταβληβέν υπ’ αυτού ποσόν, και θα
δικαιούται να αφαιρέση το τοιούτο ποσόν εκ πάσης αµέσως µετά την καταβολήν
καθισταµένης πληρωτέας δόσεως του µισθώµατος της τοιαύτης ιδιοκτησίας.

6(β) του 47(Ι) του
2003.

(2) Εάν το δηµοτικόν τέλος ακινήτου ιδιοκτησίας δεν καταβληθή µέχρι ην
ηµεροµηνία που θα καθοριστεί από το συµβούλιον, εντός του έτους αναφορικώς
προς το οποίον τούτο επεβλήθη, θα προστίθεται εις αυτό επιβάρυνσις ίση προς το
εκάστοτε µέγιστον επιτρεπόµενον επιτόκιον εις την ∆ηµοκρατίαν.

6(γ) του 47(Ι) του
2003.

(3) Παν πρόσωπον αρνούµενον να καταβάλη το υπ’ αυτού οφειλόµενον τέλος,
οµού µετά της υπό του εδαφίου (2) προβλεποµένης επιβαρύνσεως, εντός
τριάκοντα ηµερών από της την ηµεροµηνία που καθορίστηκε από το συµβούλιον,
σύµφωνα µε το εδάφιον (2), είναι ένοχον αδικήµατος και, εν περιπτώσει
καταδίκης, υπόκειται εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας διακοσίας
λίρας.

Μη εφαρµογή του
νόµου εις
ωρισµένας
περιπτώσεις.

79.—(1) Το Υπουργικόν Συµβούλιου δύναται διά κανονισµών δηµοσιευοµένων
εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 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 εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ

Τήρησις

80.—(1) Έκαστον συµβούλιον µεριµνά όπως τηρήται υπό του δηµοτικού ταµίου
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λογαριασµών.

αληθής λογαριασµός όλων των υπό, ή διά λογαριασµόν, του δήµου
εισπραττοµένων και πληρωνοµένων χρηµάτων, βάσει των λογιστικών αρχών των
δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων και του ιστορικού κόστους.
(2) Έκαστον συµβούλιον µεριµνά επίσης όπως τηρούνται οι κατάλληλοι
λογαριασµοί, βιβλία και καταστάσεις λογαριασµών, τα οποία ετοιµάζονται
συµφώνως προς τας ενδεδειγµένας λογιστικάς αρχάς και πρότυπα.

Έλεγχος
λογαριασµών.

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 ∆ηµοκρατίας.
(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 εκθέσεώς του, εις το συµβούλιον, εις
την Βουλήν των Αντιπροσώπων και τον Υπουργόν ο οποίος µεριµνά διά την
δηµοσίευσίν των εις την επίσηµον Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
(4) Αφού οι τοιούτοι λογαριασµοί ελεγχθούν και αντίγραφον τούτων δηµοσιευθή
εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας ούτοι θεωρούνται κλειστοί, και
µετά ιην εκπνοήν ενός µηνός από της ηµεροµηνίας της τοιαύτης δηµοσιεύσεως
ουδείς θα δύναται να αµφισβητήση 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 ∆ηµοκρατίας και καταβάλλονται υπό του συµβουλίου εκάστου
δήµου εις το Πάγιον Ταµείον της ∆ηµοκρατίας.

Εξουσία Γενικού
Ελεγκτού όπως
ζητήση βιβλία, κλπ.

82.—(1) ∆ιά τους σκοπούς οιουδήποτε ελέγχου ο Γενικός Ελεγκτής της
∆ηµοκρατίας δύναται να καλέση οιονδήποτε µέλος του συµβουλίου ή υπάλληλου
του δήµου όπως παράσχη εις αυτόν πληροφορίας ή επεξηγήσεις ή προσκοµίση
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 προσκοµίση εις τον Γενικόν Ελεγκτήν της
∆ηµοκρατίας οιονδήποτε των εγγράφων των αναφεροµένων εις το εδάφιον (1)˙ ή
(β) αµελεί, παραλείπει ή αρνείται να παράσχη εις τον Γενικόν Ελεγκτήν της
∆ηµοκρατίας οιασδήποτε πληροφορίας ή επεξηγήσεις τας οποίας ήθελε ζητήσει
παρ’ αυτού˙ ή
(γ) παρέχει εις τον Γενικόν Ελεγκτήν της ∆ηµοκρατίας πληροφορίας ή
επεξηγήσεις αι οποίαι εν γνώσει του είναι ψευδείς ή εσφαλµέναι όσον αφορά
οιανδήποτε ουσιώδη λεπτοµέρειαν,
είναι ένοχον αδικήµατος και, επί τη καταδίκη αυτού, υπόκειται εις χρηµατικήν
ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας εκατόν λίρας.
ΜΕΡΟΣ ΕΒ∆ΟΜΟΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΗΜΩΝ

Γενική αρµοδιότης
των δήµων.

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.
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Καθήκοντα
συµβουλίου.

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

Πολεοδοµική
εξουσία.
90 του 1972
56 του 1982.

(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˙

Συστήµατα
υδρεύσεως.

(β) θα προνοή διά την κατασκευήν, συντήρησιν και λειτουργίαν συστηµάτων
υδρεύσεως του δήµου και διά την προµήθειαν ικανοποιητικής και επαρκούς
ποσότητος ύδατος δι’ ύδρευσιν αυτού οσάκις δεν υφίσταται εν λειτουργία
σύστηµα υδρεύσεως του δήµου δυνάµει οιουδήποτε ετέρου νόµου˙

Συστήµατα
υπονόµων και
αποχετεύσεως.
1 του 1971
24 του 1972
15 του 1978.

(γ) θα προνοή διά την κατασκευήν, συντήρησιν και λειτουργίαν συστηµάτων
αποχετεύσεως λυµάτων του δήµου δι’ εφαρµογής των διατάξεων του περί
Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµου˙

Όµβρια ύδατα.

(δ) θα προνοή διά την κατασκευήν, συντήρησιν και λειτουργίαν συστηµάτων
αποχετεύσεως οµβρίων υδάτων˙

Χρήσις, κλπ. οδών
και γεφυρών.

(ε) θα προνοή διά την κατασκευήν, συντήρησιν, καθαριότητα, φωτισµόν και
ελευθέραν χρήσιν των οδών και γεφυρών θα ελέγχη την κατασκευήν,
µετατροπήν, κλείσιµον ή αλλαγήν κατευθύνσεως οιωνδήποτε οδών και γεφυρών
και θα παρεµποδίζη την καθ’ οιονδήποτε τρόπον παρακώλυσιν της ελευθέρας
χρήσεως οιασδήποτε οδού και γεφύρας˙

Ονοµασία οδών,
κλπ.

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

Καθαριότης, κλπ.,
του δήµου.

(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 συσσώρευσιν σκυβάλων εις οιονδήποτε δηµόσιον ή ιδιωτικόν
υποστατικόν ή χώρον, θα προµηθεύη και διατηρή εις υγιεινήν κατάστασιν
δηµόσια σκυβαλοδοχεία ή άλλα δοχεία ή χώρους διά προσωρινήν εναπόθεσιν και
αποκοµιδήν σκυβάλων, και θα προνοή διά την λήψιν παντός µέτρου αναγκαίου
διά την εξάλειψιν και µετακίνησιν οιασδήποτε ακαθαρσίας ή απορριµµάτων και
διά την περιστολήν οιασδήποτε οχληρίας˙

2 του 65(Ι) του
1996.

Νοείται ότι το συµβούλιο καθορίζει τα καταβλητέα τέλη αποκοδοµής σκυβάλων,
τα οποία δεν υπερβαίνουν τα οικεία τέλη που εκτίθενται στον Έκτο Πίνακα:

Έκτος Πίνακας.

Νοείται περαιτέρω ότι η ετήσια αύξηση που επιβάλλεται στα τέλη αποκοδοµής
σκυβάλων είναι µέχρι του ποσοστού 14% των τελών του προηγούµενου χρόνου,
αρχίζοντας µε βάση τα τέλη που καταβάλλονται αµέσως πριν από την έναρξη της
ισχύος του περί ∆ήµων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόµου του 1996.

Καλή εµφάνισις
κλπ. του δήµου.

(η) θα µεριµνά διά, και ελέγχη, την διατήρησιν και προστασίαν 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˙

∆ηµοσία υγεία,
υγιεινή τροφίµων,
κλπ.

(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
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χρησιµοποιουµένων συσκευών, µηχανηµάτων, εργαλείων, αντικειµένων 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˙
Ίδρυσις και
λειτουργία
κοιµητηρίων.

(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 συνεργασία µετά των
αρµοδίων θρησκευτικών αρχών θα µεριµνά διά την συντήρησιν και λειτουργίαν
των τοιούτων κοιµητηρίων και θα ελέγχη την εκφοράν των νεκρών˙

Έλεγχος
επαγγελµάτων κλπ.
εις οδούς.

(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 διακινουµένους επί των τοιούτων οδών˙

∆ηµόσια λουτρά
κλπ.

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

Αρτοποιεία.

(ιγ) θα επιτηρή και ελέγχη όλα τα αρτοποιεία˙

Εκτροφή κλπ. ζώων
ή πτηνών.

(ιδ) θα ρυθµίζη και θα απαγορεύη την διατήρησιν, εκτροφήν ή φύλαξιν
οιωνδήποτε ζώων ή πτηνών˙

Αγαθοεργά κλπ.
ιδρύµατα.

(ιε) θα προυοή διά την ίδρυσιν, συντήρησιν, και λειτουργίαν αναπαυτηρίων,
αγαθοεργών ή φιλανθρωπικών σταθµών, σχεδίων και ιδρυµάτων, και οιωνδήποτε
άλλων σταθµών, σχεδίων ή ιδρυµάτων προς παροχήν κοινωνικών, υγειονοµικών,
παραϊατρικών υπηρεσιών και πρώτων ιατρικών βοηθειών εις ενδεή ή ανίκανα
πρόσωπα, και θα ανεγείρη, συντηρή και λειτουργή δηµοτικάς κατοικίας, υφ’ ους
όρους το συµβούλιον ήθελεν εκάστοτε αποφασίσει·

Σφαγεία
69 του 1981.

(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 δηµοτικών ορίων ίδρυσιν, συντήρησιν, λειτουργίαν και έλεγχον
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 πληρωµήν δικαιωµάτων διά
την τοιαύτην µεταφοράν˙

Επιβλαβή, κλπ.
επαγγέλµατα.

(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 περιοχήν, ή εάν τούτο κρίνεται σκόπιµον διά
το δηµόσιον συµφέρον˙

∆ιέλευσις κλπ.
ζώων.

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

Θέατρα, κλπ.

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

Άδειαι, κλπ.

(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
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αναγκαίον ή σκόπιµον, και θα αναστέλλη ή ακυροί τας τοιαύτας αδείας οσάκις το
συµβούλιον δι’ εύλογον αιτίαν θεωρή τούτο σκόπιµον.
Εξουσίαι
συµβουλίου.

9(α) του 40(Ι) του
1992.

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, συνάπτη από καιρού εις καιρόν δάνειον ή δάνεια παρ’ οιουδήποτε ή
οιωνδήποτε προσώπων διά την εκτέλεσιν έργων δηµοσίας ωφελείας και την
αγορά µηχανικού εξοπλισµού και οχηµάτων για σκοπούς δηµόσιας ωφέλειας, 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
αποπληρωµήν δανείου ή δανείων συναφθέντων υπό του δήµου επί τη βάσει των
διατάξεων του εδαφίου (Ι), 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 αποπληρωµήν 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 συµβούλιον κέκτηται
εξουσίαν εντός των δηµοτικών ορίων—

Εξουσία
προσωρινού
δανεισµού.

(α) να συνάπτη προσωρινώς δάνειον παρά της τραπέζης ή του συνεργατικού
ιδρύµατος όπου ο δήµος διατηρεί λογαριασµόν, 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˙

Απόκτησις
ακινήτου
ιδιοκτησίας.

(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˙

∆ηµοτικαί αγοραί,
δικαιώµατα.

(γ) να προνοή διά την εγκαθίδρυσιν και ρύθµισιν δηµοτικών αγορών και να
ρυθµίζη τα δικαιώµατα, ενοίκια και διαπύλια τα πληρωτέα διά την χρήσιν των
τοιούτων αγορών˙

4(1) του 119 του
1990.

(δ) Να προνοεί για την ίδρυση και λειτουργία δηµοτικού ραδιοσταθµού·

2 του 87(Ι) του
1992.

(δ1) να δηµιουργεί βιοτεχνικές περιοχές και να ρυθµίζει οποιοδήποτε θέµα
σχετικό µε τη διοίκηση, τον έλεγχο και τη λειτουργία των περιοχών αυτών.

Αγοραί ζώων και
φθαρτών ειδών.

(ε) 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˙

Χώροι αναψυχής,
κλπ.

(στ) να παρέχη, ιδρύη, σχεδιάζη, φυτεύη, βελτιώνη, συντηρή, διατηρή και
ρυθµίζη πάρκα, κήπους, γήπεδα, κολυµβητήρια, κολυµβητικάς δεξαµενάς,
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κέντρα διά ψυχαγωγίαν, κέντρα νεότητος, χώρους αναψυχής ή ψυχαγωγίας προς
χρήσιν υπό του κοινού και οιασδήποτε άλλας ανέσεις, και να συνεισφέρη εις τας
δαπάνας ιδρύσεως ή συντηρήσεως οιωνδήποτε τοιούτων ιδιωτικών χώρων
αναψυχής ή ψυχαγωγίας προοριζοµένων προς χρήσιν υπό του κοινού˙
∆ένδρα.

(ζ) να φυτεύη δένδρα κατά µήκος οιασδήποτε οδού και να τοποθετή
προστατευτικά καλύµµατα δένδρων˙

Κολύµβησις.

(η) να ρυθµίζη την θαλασσίαν κολύµβησιν και κατασκευάζη, συντηρή και
διατηρή τοιαύτα έργα και διευκολύνσεις αι οποίαι κατά την γνώµην του
συµβουλίου είναι αναγκαίαι ή επιθυµηταί διά την ααφάλειαν και άνεσιν των
προσώπων τα οποία συχνάζουν εις την παραλίαν˙

Κολυµβητήρια και
κολυµβητικαί
δεξαµεναί.

(θ) 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 υπάρχοντος ή
χρησιµοποιουµένου ύδατος και την απαλλαγήν τούτου εκ των πάσης φύσεως
ξένων ουσιών, αι οποίαι είναι ενδεχόµενον να είναι επιβλαβείς εις την υγείαν των
λουοµένων˙
(ιι) εξασφάλισιν της επαρκείας και καθαριότητος των επ’ αυτών ή εν αυταίς
εγκαταστάσεων˙
(ιιι) ρύθµισιν της συµπεριφοράς των εις ταύτα ή ταύτας συχναζόντων προσώπων,
και
(ιν) ασφάλειαν των λουοµένων:
Νοείται ότι η παρούσα παράγραφος δεν τυγχάνει εφαρµογής επί κολυµβητηρίων
ή κολυµβητικών δεξαµενών µη προοριζοµένων προς χρήσιν υπό του κοινού και
διά την χρήσιν ή εν σχέσει προς την χρήσιν των οποίων ουδεµία επιβάρυνσις
επιβάλλεται.

Τέλος θεάµατος.

(ι)(ι) να επιβάλλη τέλος επί όλων των πληρωµών των γενοµένων υπό οιουδήποτε
προσώπου αίτινες εισπράττονται 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 χαρτοσεσηµασµένου 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 εισπράξεις
του οποίου εν όλω ή εν µέρει διατίθενται διά φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς ή
αγαθοεργούς σκοπούς ή διά την προώθησιν των αθληµάτων ή του αθλητισµού.

9(β) του 40(Ι) του
1992.

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 καταβάλεται ή όχι δικαίωµα
εισόδου.

Ξενοδοχεία, κλπ.
4(2) του 119 του
1990.

(ν)(i) Να προνοεί για την καταβολή, από κάθε διευθυντή ή υπεύθυνο επιχείρησης
ξενοδοχείου, τουριστικού καταλύµατος ή οικοτροφείου, των τελών που
καθορίζονται από το συµβούλιο για κάθε πρόσωπο ηλικίας πάνω από δέκα
χρόνων για κάθε νύχτα διαµονής του σε τέτοιο ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλυµα
ή οικοτροφείο τα οποία δε θα υπερβαίνουν τα τέλη που εκτίθενται στον Πέµπτο
Πίνακα.
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7(α) του 47(Ι) του
2003.

(ιι) να ορίζη τον χρόνον και τον τρόπον καταβολής των τοιούτων τελών εις το
συµβούλιον και σε περίπτωση µη εγκαίρου καταβολής να καθορίζει επιβάρυνση
ίση προς το 10% επί του οφειλόµενου ποσού·
(ιιι) να απαιτή όπως έκαστος διευθυντής ή υπεύθυνος της επιχειρήσεως
ξενοδοχείου, τουριστικού καταλύµατος ή ξενώνος ύπνου παρουσιάζη, καθ’
οιονδήποτε εύλογον χρόνον ως το συµβούλιον ήθελεν ορίσει, τα έντυπα και
βιβλία τα σχετιζόµενα προς την καταβολήν των ως άνω τελών προς επιθεώρησιν
και έλεγχον υπό παντός προσώπου οριζοµένου υπό του συµβουλίου.

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

Εν τη παρούση παραγράφω «ξενοδοχείον» σηµαίνει παν ξενοδοχείον,
ξενοδοχειακήν µονάδα, ξενοδοχειακόν κατάστηµα και οικοτροφείον υπαγόµενον
εις τας διατάξεις των άρθρων 3 και 25Α του περί·Ξενοδοχείων και Τουριστικών
Καταλυµάτων Νόµου και «τουριστικόν κατάλυµα» σηµαίνει παν τουριστικόν
κατάλυµα υπαγόµενον εις τας διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του περί
Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυµάτων Νόµου.

Προώθησις κλπ.,
της πνευµατικής,
κλπ., δραστηριότητος.

(ιβ) να διοργανώνη, συµµετέχη εις την διοργάνωσιν ή επίβλεψιν, ενθαρρύνη ή
καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπον προωθή την πνευµατικήν, καλλιτεχνικήν,
πολιτιστικήν, µορφωτικήν, αθλητικήν και οιανδήποτε άλλην παροµοίαν
δραστηριότητα ή εκδήλωσιν, συµπεριλαµβανοµένης της ιδρύσεως και
λειτουργίας θεάτρων, µουσείων, βιβλιοθηκών, ορχήστρας, χορωδίας, αθλητικών
εγκαταστάσεων, πινακοθηκών και µουσικών αιθουσών, και επιβραβεύσεως
οιωνδήποτε προσώπων, σωµατείων ή ιδρυµάτων διακρινοµένων εις οιανδήποτε
των ανωτέρω δραστηριοτήτων ή εκδηλώσεων και προωθήσεως γενικώς των
δηµοσίων σχέσεων˙

Ταµείον συντάξεων
κλπ.

(ιγ) 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˙

2 του 23(Ι) του
1994.

Νοείται ότι οποιοιδήποτε κανονισµοί για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής
µπορούν να περιέχουν και διατάξεις περί αναδροµικής εφαρµογής των.

Ταµεία προνοίας,
κλπ.

(ιδ) να συνεισφέρη εις ταµεία προνοίας ή άλλα παρόµοια ή ανάλογα ή παρεµφερή
ταµεία ή σχέδια ιδρυόµενα ή συνιστάµενα προς όφελος των υπαλλήλων ή
εργατών του δήµου και να καθορίζη εκάστοτε την συνεισφοράν του δήµου εις τα
τοιαύτα ταµεία ή σχέδια˙

Καθυστερήσεις.
7(β) του 47(Ι) του
2003.

(ιε) να διαγράφη οιασδήποτε µη δυναµένας να ανακτηθούν καθυστερήσεις
εσόδων µη υπερβαινούσας εις εκάστην περίπτωσιν το ποσόν των εκατόν πενήντα
λιρών, και, τη εγκρίσει του Υπουργού, να διαγράφη οιασδήποτε άλλας µη
δυναµένας να ανακτηθούν καθυστερήσεις εσόδων υπερβαινούσας εις εκάστην
περίπτωσιν το ποσόν των πεντήκοντα λιρών.

13(β) του 25 του
1986.
Επιβολή τέλους επί
ιπποδροµιακών
στοιχηµάτων. κλπ.

(ιστ) να επιβάλλη εφ’ εκάστου ιπποδροµιακού στοιχήµατος και εφ’ εκάστου
ιπποδροµιακού λαχείου κατά την διενέργειαν αυτών, είτε ταύτα διενεργούνται
εντός του ιπποδρόµου είτε εκτός αυτού, φόρον 1% ή ποσόν φόρου
αντιπροσωπεύον το 1% επί του ποσού εκάστου ιπποδροµιακού στοιχήµατος ή
εκάστου ιπποδροµιακού λαχείου, αναλόγως της περιπτώσεως, το οποίον
διενεργείται αναφορικώς προς ιππόδροµον κείµενον εντός των δηµοτικών ορίων
οιουδήποτε δήµου:

48 του 1973
23 του 1976.

Νοείται ότι ο επιβαλλόµενος φόρος βαρύνει τον παίκτην και δεν λογίζεται ως
συνιστών µέρος του ιπποδροµιακού στοιχήµατος ή ιπποδροµιακού λαχείου, η δε
είσπραξις τούτου θα διενεργήται υπό της ιπποδροµιακής αρχής, ως ο όρος ούτος
ερµηνεύεται εις τους περί Φορολογίας Ιπποδροµιακών Στοιχηµάτων και Λαχείων
Νόµους του 1973 και 1976, ήτις φέρει την ευθύνην εισπράξεως και καταβολής
τούτου εις το Συµβούλιον του οικείου δήµου
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Ασφάλισις.
27 του 1967
85 του 1969
21 του 1976
32 του 1980
72 του 1984

(ιζ) να συνοµολογή, εν τω µέτρω των οικονοµικών δυνατοτήτων του δήµου, µεθ’
οιασδήποτε ασφαλιστικής εταιρείας εγγεγραµµένης εν Κύπρω δυνάµει των
διατάξεων του περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόµου του 1967, ή οιουδήποτε
ετέρου εκάστοτε εν ισχύι νόµου τροποποιούντος ή αντικαθιστώντος αυτόν,
συµβάσεις ασφαλίσεως, οµαδικάς ή ατοµικάς, των εν τη ενεργώ υπηρεσία του
δήµου τελούντων υπαλλήλων ή εργατών αυτού εναντίον ατυχηµάτων ή θανάτου,
και να καταβάλλη εκ του δηµοτικού ταµείου άπαντα τα δεόντως οφειλόµενα
ασφάλιστρα διά τας τοιαύτας ασφαλιστικάς συµβάσεις.

7(γ) του 47(Ι) του
2003.

(3) Το συµβούλιο κέκτηται εξουσία όπως, τη εγκρίσει του Υπουργικού
Συµβουλίου, ιδρύει ή συµµετέχει σε εταιρείες σε σχέση µε την αξιοποίηση της
δηµοτικής ακίνητης ιδιοκτήσιας.

Συµβάσεις δι’
εκτέλεσιν έργων
κοινής ωφελείας,
κλπ.

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 παροχήν υπηρεσιών αι οποίαι µέχρι τούδε παρείχοντο
κεχωρισµένως υφ’ εκάστης αρχής τοπικής 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 εκτελεσθησοµένου έργου κοινής ωφελείας˙
(β) την υποχρέωσιν εκάστης σχετικής αρχής τοπικής διοικήσεως ως προς την
λειτουργίαν και συντήρησιν του έργου τούτου˙
(γ) το ποσοστόν συµµετοχής εκάστης αρχής τοπικής διοικήσεως εις τα τυχόν
έσοδα ή εισπράξεις εκ της λειτουργίας του έργου τούτου˙
(δ) την διάθεσιν εκ µέρους εκάστης αρχής τοπικής διοικήσεως, του προσωπικού,
εξοπλισµού ή άλλων διευκολύνσεων των αναγκαίων διά την από κοινού παροχήν
των σχετικών υπηρεσιών ή την εκτέλεσιν, λειτουργίαν και συντήρησιν του έργου
κοινής ωφελείας˙
(3) ∆ιά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου —
«έργον κοινής ωφελείας» περιλαµβάνει την κατασκευήν θεάτρων, πάρκων,
κολυµβητικών δεξαµενών, χώρων αναψυχής ή ψυχαγωγίας, κέντρων διά
πολιτιστικάς εκδηλώσεις, δηµιουργίαν χώρων διά την εναπόθεσιν και
επεξεργασίαν σκυβάλων ή λυµάτων, 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˙

8 του 47(Ι) του
2003.

«υπηρεσίαι» περιλαµβάνει τας υπηρεσίας συλλογής και αποκοµιδής σκυβάλων,
κατασκευής και συντηρήσεως οδών, εκδόσεως πολεοδοµικών αδειών και αδειών
οικοδοµής και οιανδήποτε ετέραν υπηρεσίαν την οποίαν οι ενδιαφερόµενοι δήµοι
ήθελον, από καιρού εις καιρόν, καθορίσει.
∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

∆ηµοτικοί
κανονισµοί.

87.—(1) Το συµβούλιον τη εγκρίσει του Υπουργικού Σιιµβουλίου δύναται, από
καιρού εις καιρόν, να εκδίδη, να τροποποιή και ανακαλή δηµοτικούς
κανονισµούς διά πάντας ή οιονδήποτε των ακολούθων σκοπών:
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(α) Να καθιστά ικανόν ή να βοηθά το συµβούλιον να εφαρµόζη οιανδήποτε των
διατάξεων του άρθρου 53˙
(β) να καθιστά ικανόν ή να βοηθά το συµβούλιον να εφαρµόζη τας διατάξεις του
άρθρου 71˙
14(α) του 25 του
1986.

(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, τελών ή
επιβαρύνσεων εν σχέσει προς αυτά˙
(δ) να καθιστά ικανόν ή να βοηθά το συµβούλιον να εφαρµόζη οιανδήποτε των
διατάξεων του άρθρου 85 και να προνοή διά τον καθορισµόν και την καταβολήν
οιωνδήποτε δικαιωµάτων, τελών ή επιβαρύνσεων εν σχέσει προς αυτάς˙
(ε) να ρυθµίζη και ελέγχη την χορήγησιν ή έκδοσιν οιωνδήποτε αδειών τας
οποίας το συµβούλιον έχει εξουσίαν να εκδίδη ή να χορηγή διινάµει του
παρόντος Νόµου, και να καθορίζη τα καταβλητέα δικαιώµατα εν σχέσει προς
οιανδήποτε τοιαύτην άδειαν˙και
(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.

3(α) του 65(Ι) του
1996.

Νοείται ότι η έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου δεν απαιτείται για την
έκδοση δηµοτικών κανονισµών που προνοούν για τον καθορισµό τελών και
δικαιωµάτων.

3(β) του 65(Ι) του
1996.
14(β) του 25 του
1986.

(2) Οιονδήποτε πρόσωπον το οποίον παραβαίνει οιονδήποτε δηµοτικόν
κανονισµόν διά την παράβασιν του οποίου δεν προβλέπεται οιαδήποτε ποινή υπό
του τοιούτου Κανονισµού, είναι ένοχον αδικήµατος και, εις περίπτωσιν
καταδίκης, υπόκειται εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας εκατόν λίρας,
και το εκδικάζον την υπόθεσιν δικαστήριου δύναται να διατάξη όπως οιαδήποτε
αντικείµενα ή αγαθά εν σχέσει προς τα οποία διεπράχθη το αδίκηµα δηµευθούν
προς όφελος του ενδιαφεροµένου δήµου.
ΤΡΟΧΑΙΑ ΚΙΝΗΣΙΣ

Ρύθµισις τροχαίας
κινήσεως.

88.—(1) Εντός των δηµοτικών ορίων οιουδήποτε δήµου, το 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 πληρωµήν δικαιωµάτων διά την τοιαύτην στάσιν.
(β) να ορίζη οδούς ή χώρους διά την στάθµευσιν οχηµάτων και να προυοή διά,
και ρυθµfζη, την εγκατάστασιν µετρητών σταθµεύσεως εις τοιαύτας οδούς ή
χώρους και να προνοή διά την πληρωµήν δικαιωµάτων εν σχέσει προς την
τοιαύτην στάθµευσιν και να εγκρίνη. του 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˙
(δ) να ορίζη και να καταργή µονοδρόµους διά οχήµατα και ζώα˙
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(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
σηµάτων ή άλλων αντικειµένων πλησίον των τοιούτων σηµάτων :
86 του 1972
37 του 1974
58 του 1976
20 του 1978
64 του 1978
72 του 1981
83 του 1983
75 του 1984.

10(α) του 40(Ι) του
1992.

Νοείται ότι τα τοιαύτα σήµατα θα είναι ταυτόσηµα ή όµοια προς τα σήµατα τα
προνοούµενα υπό του περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως
Νόµου και των κανονισµών των εκδοθέντων δυνάµει του ρηθέντος Νόµου˙

(η) να προβαίνη εις τας αναγκαίας διευθετήσεις διά περιπολίας 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, υποχρεώση παν
πρόσωπον το οποίον οδηγεί ή προωθεί όχηµα προσεγγίζον διακίνησιν µαθητών
µέσω της διαβάσεως πεζών όπως σταµατήση το όχηµα τούτο, και γενικώς να
ρυθµίζη παν θέµα σχετιζόµενον προς διασταύρωση οδών από µαθητές.
(θ) να απαγορεύη την δι’ οχηµάτων ή άλλως πως παρακώλυσιν ή παρέµβασιν εις
την χρήσιν οιασδήποτε οδού˙
(ι) να ρυθµίζη την µετακίνησιν παντός µηχανοκινήτου οχήµατος, εσταθµευµένου
ή εγκατελελειµµένου επί τινος οδού·παρανόµως και επικινδύνως ή παρανόµως
και κατά τρόπον εµποδίζοντα την κυκλοφορίαν.
(2) ∆ιά την καλυτέραν εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των
δυνάµει τούτου εκδιδοµένων δηµοτικών κανονισµών—
(α) το συµβούλιον δύναται, αφού συµβουλευθή σχετικώς τον Αρχηγόν της
Αστυνοµίας, να διορίζη ως τροχονόµους τοσαύτα ικανά και κατάλληλα πρόσωπα
και υπό τοιούτους όρους ως το συµβούλιον ήθελεν ορίσει, αι διατάξεις δε του
παρόντος Νόµου εν σχέσει προς δηµοτικούς υπαλλήλους 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˙

10(β) του 40(Ι) του
1992.

(γ)(i) τα υπό των τροχονόµων εκτελούµενα καθήκοντα καθορίζονται υπό του
συµβουλίου µε την σύµφωνον γνώµην του Αρχηγού της Αστυνοµίας˙
(ii) Οι υπηρεσίες των τροχονόµων δύνανται να χρησιµοποιηθούν για την
εφαρµογή της νοµοθεσίας σε σχέση µε αδικήµατα που διαπράττονται κατά
παράβαση της παραγράφου (ιβ) του εδαφίου (1) του άρθρου 124.
(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 τροχονόµων εν τη εκτελέσει των καθηκόντων των, και
δέον να αναφέρη εις το συµβούλιον οιονδήποτε παράπτωµα ή παράλειψιν
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εκτελέσεως καθήκοντος εκ µέρους οιουδήποτε τροχονόµου˙
(στ) οι τροχονόµοι φέρουν τοιαύτην στολήν οίαν το συµβούλιον 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’ o µέτρον εκτείνονται τα
καθήκοντα ταύτα, οι τροχονόµοι κέκτηνται εξουσίαν όπως λαµβάνωσι το όνοµα
και την διεύθυνσιν οιουδήποτε προσώπου παραβαίνοντος ή παραλείποντος να
συµµορφωθή προς τους κανονισµούς ή τας οδηγίας της τροχαίας, ζητώσι παρ’
οιουδήποτε τοιούτου προσώπου όπως παράσχη οιανδήποτε σχετικήν
πληροφορίαν και λαµβάνωσι τα στοιχεία οιουδήποτε οχήµατος εν σχέσει προς το
οποίον έχει διαπραχθή οιαδήποτε τοιαύτη παράβασις ή παράλειψις˙

84 του 1963
19 του 1975
4 του 1979
21 του 1983.

(η) εν σχέσει προς αδικήµατα τα οποία εµπίπτουσιν εις τας αρµοδιότητας των
τροχονόµων και επί των οποίων εφαρµόζεται ο περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως
Τροχαίων Αδικηµάτων Νόµος, οι τροχονόµοι δύνανται, δυνάµει διευθετήσεως
µετά του Αρχηγού της Αστυνοµίας, να ασκώσι τας υπό του άρθρου 3 ή του
άρθρου 8 του ρηθέντος Νόµου ανατιθεµένας εις αστυνοµικούς αρµοδιότητας,
αλλά µόνου καθ’ ο µέτρον εκτείνονται εις τα καθήκοντα των τροχονόµων˙
(θ) παν πρόσωπου όπερ, όταν κληθή υπό τινος τροχονόµου, παραλείπει να δώση
το όνοµα και την διεύθυνσίν του, ή οιανδήποτε σχετικήν πληροφορίαν, ή δίδει
ψευδές όνοµα ή ψευδή διεύθυνσιν ή ψευδή πληροφορίαν, είναι ένοχον
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 δικαστήριου δύναται να διατάξη όπως η άδεια του προσώπου του
καταδικασθέντος εν σχέσει προς όχηµα συνδεόµενου µε την διάπραξιν του
αδικήµατος ακυρωθή ή ανασταλή διά τοιούτο µέρος της µη εκπνευσάσης
περιόδου αυτής όπως το δικαστήριον ήθελε θεωρήσει σκόπιµον.

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

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

(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 Τροχαίας Κινήσεως Νόµου, ο παραβάτης υπόκειται εις δίωξιν και
τιµωρίαν, είτε δυνάµει των δηµοτικών κανονισµών ή δυνάµει του τοιούτου περί
Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµου ή των δυνάµει τούτου
εκδοθέντων κανονισµών, αλλά δεν υπόκειται εις διπλήν τιµωρίαν διά το ίδιον
αδίκηµα:
Νοείται ότι, οσάκις οιονδήποτε πρόσωπον καταδικάζεται υφ' οιονδήποτε
δικαστηρίον να καταβάλη χρηµατικήν ποινήν, εν σχέσει προς το τοιούτον
αδίκηµα, η τοιαύτη χρηµατική ποινή, ανεξαρτήτως του ότι το τοιούτο πρόσωπον
εδιώχθη δυνάµει του περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως
Νόµου ή των δυνάµει τούτου γενοµένων κανονισµών καταβάλλεται εις το
δηµοτικόν ταµείον του ενδιαφεροµένου δήµου.

(5) Εις το παρόν άρθρον—
«µηχανοκίνητον όχηµα» σηµαίνει µηχανικώς κινούµενον όχηµα ή όχηµα
ρυµουλκούµενου υπ’ αυτού, όπερ είναι προωρισµένον ή προσηρµοσµένον προς
χρήσιν επί των οδών, περιλαµβάνει δε όχηµα κινούµενον δι’ ηλεκτρισµού
οθενδήποτε λαµβανοµένου, µηχανοκίνητον ελκυστήρα και οιονδήποτε έτερον
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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 κατασκευασθεισών τροχιών.
«τροχαία» σηµαίνει δίκυκλα, τρίκυκλα, µηχανοκίνητα οχήµατα, τροχιοδρόµους,
πάσης φύσεως οχήµατα, πεζούς ως και άπαντα τα ζώα, χειραγωγούµενα ή
οδηγούµενα υπό καθηµένων επ’ αυτών προσώπων˙
«χώρος σταθµεύσεως» σηµαίνει οιονδήποτε χώρον, εν ω δύνανται να
παραµένωσιν εσταθµευµένα µηχανοκίνητα οχήµατα, είτε υπό επιτήρησιν είτε όχι.

86 του 1972
37 του 1974
58 του 1976
20 του 1978
64 του 1978
72 του 1981
83 του 1983
75 του 1984.
4 του 65(Ι) του
1996.

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) ∆ιαγράφηκε.
ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆Ι ΕΚΣΚΑΦΗΝ Ο∆ΩΝ
ΚΑΙ ∆Ι ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΑΣ

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

89.—(1) Ανεξαρτήτως παντός διαλαµβανοµένου εις οιονδήποτε έτερον νόµον
εκάστοτε εν ισχύι, εντός των δηµοτικών ορίων οιουδήποτε δήµου ουδέν
πρόσωπον θα εκσκάπτη, διαρρηγνύη ή καθ’ οιονδήποτε άλλου 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.

9 του 47(Ι) του
2003.

(2) Τα έξοδα των εργασιών ανύψωσης φρεατίων, µετακίνησης ή υπογειοποίησης
δικτύων και γενικά µετακίνησης οποιουδήποτε άλλου εξοπλισµού αρχών κοινής
ωφελείας εξαιτίας οδικών βελτιωτικών εργών των δήµων, θα επιβαρύνουν την
αρχή κοινής ωφελείας στην οποία ανήκουν τα επηρεαζόµενα δίκτυα, φρεάτια ή
άλλος εξοπλισµός.
(3) Κατά την χορήγησιν αδείας δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (1), το
συµβούλιον κέκτηται εξουσίαν να επιβάλλη όρους ως ακολούθως, εκτιθεµένους
εν τη αδεία, ήτοι—

15(α) του 25 του
1986.

(α) τον χρόνον ενάρξεως της εκτελέσεως του έργου διά το οποίον χορηγείται εις
τον αιτητήν η άδεια και την περίοδον εκτελέσεως και συµπληρώσεως τούτου.
(β) τον τρόπον συµφώνως προς τον οποίον το τοιούτον έργον θα εκτελεσθή˙
(γ) τα 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˙
(ε) την καταβολήν εις το συµβούλιον τοιούτου ποσού, ως του εκάστοτε ευλόγως
υπολογιζοµένου υπ’ αυτού, προς κάλυψιν όλων των εξόδων εις τα οποία το
συµβούλιον θα υποβληθή προς επιδιόρθωσιν και επανόρθωσιν της
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επηρεαζοµένης οδού εις την προτέραν αυτής κατάστασιν˙

15(β) του 25 του
1986.

(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
πρόσωπον 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 συµβούλιον ήθελεν εκάστοτε καθορίσει, διά
την προστασίαν της επηρεαζοµένης οδού ή την ασφάλειαν και άνεσιν των
χρησιµοποιούντων αυτήν ή των περιοίκων.

Εξουσία
συµβουλίου να
επιλαµβάνεται
θεµάτων
αφορώντων
οικοδοµάς εις
επικίνδυνον
κατάστασιν.

90.—(1) Οσάκις συµβούλιον είναι πεπεισµένον ότι οιαδήποτε οικοδοµή,
κατωκηµένη ή µη, κειµένη εντός των δηµοτικών ορίων αυτού είναι εις τοιαύτην
κατάστασιν ώστε να αποβαίνη επικίνδυνος διά τα πρόσωπα τα διαµένοντα εντός
αυτής ή οιασδήποτε γειτνιαζούσης οικοδοµής, ή διά τους διερχοµένους, ή διά τας
γειτνιαζούσας 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 επιδιδοµένης εις τον
ιδιοκτήτην, πληροφορεί αυτόν περί της ληφθείσης αποφάσεως ως και περί των
λόγων οι οποίοι υποστηρίζουν την τοιαύτην απόφασιν, και καλεί αυτόν όπως
εντός προθεσµίας καθοριζοµένης εν τη ειδοποιήσει, η οποία εν ουδεµιά
περιπτώσει είναι βραχυτέρα των τριών ηµερών από της επιδόσεως της
ειδοποιήσεως (της προθεσµίας αυτής αναφεροµένης εις το παρόν άρθρον ως
«καθωρισµένη προθεσµία»), επισκευάση, αποµακρύνη, κατεδαφίση,προστατεύση
ή περιφράξη την οικοδοµήν και γενικώς όπως λάβη όλα τα καθοριζόµενα εν τη
ειδοποιήσει µέτρα, τα οποία κατά την γνώµην του συµβουλίου θα ήσαν επαρκή
διά την άρσιν παντός κινδύνου απορρέοντος εκ της τοιαύτης οικοδοµής˙
(β) εάν µετά την επίδοσιν της ειδοποιήσεως εις τον τοιούτον ιδιοκτήτην ούτος
δεν συµµορφωθή, εντός της καθωρισµένης προθεσµίας, προς τας εν αυτή
διαλαµβανοµένας απαιτήσεις, το συµβούλιον δύναται να µεριµνήση διά την
διενέργειαν τοιούτων έργων ως ήθελον κριθή κατάλληλα διά την επισκευήν,
αποµάκρυνσιν, κατεδάφισιν, προστασίαν 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 ασφαλείας, 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, επανοικοδόµησιν 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
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τοιαύτην οικοδοµήν και την λήψιν των προτεινοµένων µέτρων˙ τηρουµένου
παντός ∆ιαδικαστικού Κανονισµού, το διάταγµα τούτο εκδίδεται κατόπιν
διαδικασίας αρχοµένης δι’ ex parte αιτήσεως συµφώνως προς τους οικείους
δικονοµικούς κανόνας.
10 του 47(Ι) του
2003.

(2) Οποιαδήποτε δαπάνη για την εκτέλεση των διατάξεων του παρόντος Νόµου
κοινοποιείται µε διπλοασφαλισµένη επιστολή στον εγγεγραµµένο ιδιοκτήτη του
τεµαχίου επί του οποίου βρίσκεται η οικοδοµή ή τον κάτοχο της οικοδοµής ή σε
περίπτωση µη ανευρέσεως αυτών δι’ επικολλήσεως στην οικοδοµή της
επιστολής, µε την οποία θα γνωστοποιείται το ύψος της δαπάνης και θα ζητείται
η καταβολή της εις το ταµείο του δήµου εντός δύο µηνών από της ηµεροµηνίας
της επιστολής. Με την παρέλευση της προθεσµίας αυτής ο δήµος θα δικαιούται
να εγγράψει το ποσό της δαπάνης ως επιβάρυνση επί του τεµαχίου. Η εγγραφή
αυτή θα εµποδίζει τη µεταβίβαση, ή υποθήκευση της τοιαύτης ιδιοκτησίας άνευ
της προηγούµενης πληρωµής του εγγράφοντος ποσού µετά τόκου που
υπολογίζεται ετησίως σύµφωνα προς το εκάστοτε µέγιστο επιτρεπόµενο επιτόκιο
στη ∆ηµοκρατία.
(3) ∆ιά 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 πρόσωπου, ως και του αντιπρόσωπου του ιδιοκτήτου.
ΟΧΛΗΡΙΑΙ

Οχληρίαι.

91. ∆ιά τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, τα ακόλουθα θεωρούνται ως
οχληρίαι αι οποίαι δύνανται να εκδικάζωνται κατά του 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 κατάστασιν, ώστε να συνιστούν οχληρίαν ή να είναι επιβλαβή εις την
υγείαν˙
(γ) οιονδήποτε ζώον ή πτηνόν κατά τοιούτον τρόπον διατηρούµενον ώστε να
συνιστά οχληρίαν ή να είναι επιβλαβές εις την υγείαν ή επιζήµιον διά τας ανέσεις
της περιοχής ή να δηµιουργή ακαλαισθησίαν˙
(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 αποτελούν
οχληρίαν ή είναι επιβλαβή εις την υγείαν ή δηµιουργούν ακαλαισθησίαν ή είναι
επιζήµια διά τας ανέσεις της περιοχής ή είναι ενδεχόµενον να επηρεάσουν την
ασφάλειαν οιουδήποτε προσώπου˙
(ε) οιαδήποτε κατοικία ή µέρος κατοικίας, τοσούτον υπερπλήρης ώστε να είναι
επικίνδυνος ή επιβλαβής εις την υγείαν των ενοίκων ή των κατοίκων της
περιοχής, ή επιζηµία διά τας ανέσεις της περιοχής˙
(στ) οιονδήποτε εργοστάσιον, εργαστήριον, τόπος εργασίας, υποστατικόν
εργασίας, αλώνιον ή κάµινος ή οιοσδήποτε χώρος όπου διατηρούνται ζώα—
(i) 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
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(iii) τα οποία δεν εξαερίζονται ώστε να καθιστούν αβλαβή, όσον τούτο είναι
πρακτικώς δυνατόν, οιαδήποτε αέρια, ατµούς, σκόνην ή άλλας ακαθαρσίας 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 των 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
επιζηµία εις την υγείαν ή τας ανέσεις της περιοχής˙
(η) οιουδήποτε πορνείου ή οίκος ανοχής τα οποία, ή λόγω της θέσεώς των ή
συνεπεία του τρόπου κατά του οποίου λειτουργούν, ή δι' οιουδήποτε άλλου
λόγου, είναι επιθυµητόν, προς το δηµόσιον συµφέρον να κλείσουν ή
αποµακρυνθούν˙
(θ) οιαδήποτε στέγη, σκιάδα, υδροροή, σωλήν, αγωγός, υπερχείλισις ή άλλη
εκροή ύδατος η οποία εκχύνει ύδωρ εντός ή επί ή πλησίον οιασδήποτε οδού εντός
των δηµοτικών ορίων κατά τρόπον ο οποίος αποτελεί αιτίαν ζηµίας εις αυτήν ή
αποτελεί οχληρίαν διά τους διερχοµένους·
(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 παροµοία κατασκευή η οποία δεν είναι
σύµφωνος προς τας διατάξεις οιωνδήποτε δηµοτικών κανονισµών εκδιδοµένων
δυνάµει του παρόντος Νόµου, αφορώντων εις την κατασκευή ή συντήρησιν
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 ∆ηµοτικού
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 κατασκευ ής
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 προς
άρσιν οχληρίας.

92. Άµα τη λήψει οιασδήποτε πληροφορίας αναφορικώς προς την ύπαρξιν
οχληρίας,·το συµβούλιον, εάν ικανοποιηθή διά την ύπαρξιν οχληρίας, επιδίδεί 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 δέν δύναται να ανευρεθή, εις τον ιδιοκτήτην ή τον κάτοχον
των υποστατικών εις τα οποία προκαλείται η 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
αναγκαίαι 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
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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 ιδιοκτήτου ή κατόχου της οικοδοµής,
τότε ο δήµαρχος δύναται αφ’ εαυτού να δώση οδηγίας διά την άµεσον άρσιν της
οχληρίας, άνευ περαιτέρω διαταγής.
11 του 40(Ι) του
1992.
Μετακίνηση και
διάθεση
εγκαταλειµµένων
οχηµάτων ή
αντικειµένων.

92Α.—(1) Σε περίπτωση κατά την οποία µηχανοκίνητο όχηµα ή οποιοδήποτε
αντικείµενο παραµένει εγκαταλειµµένο σε δηµόσιο δρόµο ή σε ανοικτό δηµόσιο
ή ιδιωτικό χώρο για περίοδο µεγαλύτερη από τρεις εβδοµάδες, το συµβούλιο
δίνει 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 η µέρες 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 αντικειµένου, 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.

11 του 47(Ι) του
2003.

(4) Αν το πρόσωπο στο οποίο στάληκε η ειδοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο
(3) παραλείψει ή αµελήσει να παραλάβει το όχηµα ή το αντικείµενο, το
συµβούλιο έχει αξουσία να το πωλήσει σε δηµόσιο πλειστηριασµό ή µε τη
ζήτηση δηµόσιων προσφορών.
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η πώληση των οχηµάτων ή των
αντικειµένων ως ανωτέρω, το συµβούλιο έχει εξουσία να τα διαθέτει µε
οποιοδήποτε άλλο τρόπο ήθελε αποφασίσει. Τα έσοδα της πώλησης διατίθενται
για την κάλυψη των εξόδων του δήµου και οποιοδήποτε υπόλοιπο κατατίθεται
στο δηµοτικο ταµείο.
(5) Όταν ο ιδιοκτήτης του αντικειµένου ή του χώρου είναι άγνωστος ή αγνώστου
διαµονής, οι ειδοποιήσεις που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (3) δίδονται µε
τη δηµοσίευσή 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 οποιασδήποτε άλλης διάταξης των περί ∆ήµων
Νόµων ή οποιουδήποτε άλλου νόµου.

Ακολουθητέα
διαδικασία εις
περίπτωσιν µη
συµµορφώσεως
προς ειδοποίησιν
δι’ άρσιν οχληρίας.

93.—(1) Εάν το πρόσωπον εις το οποίον επεδόθη ειδοποίησις δυνάµει των
διατάξεων του άρθρου 92 παραλείψη 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 υπαλλήλων ή εργατών του
συµβουλίου δύναται να εισέρχεται εις τα υποστατικά εις τα οποία υφίσταται η
οχληρία και να εκτελέση 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˙

12 του 47(Ι) του
2003.

Νοείται ότι το συµβούλιο θα δικαιούται να εγγράψει το ποσό των γενοµένων
εξόδων ως επιβάρυνση επί του τεµαχίου εντός του οποίου υφιστάτο η οχληρία,
ανεξάρτητα από την καταχώρηση αγωγής για είσπραξη των εξόδων αυτών.
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(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 διατάξη 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 επαναλήψεώς
της, µέχρι της τελικής εκδικάσεως της υποθέσεως αναφορικώς προς ην προσήφθη
η κατηγορία εναντίον του τοιούτου προσώπου:
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.
∆.Ν. Τοµ.
ΙΙ σελίς 120
54 Τοµ. ΙΙ 275
56 Τοµ. ΙΙ 491
58 Τοµ. ΙΙ 326
65 Παρ. ΙΙ 3
65 Παρ. ΙΙ 5
69 Παρ. ΙΙ 1
69 Παρ. ΙΙ 3
72 Παρ. ΙΙ 5
74 Παρ. ΙΙ 1
76 Παρ. ΙΙ 3
78 Παρ. ΙΙ 1
80 Παρ. ΙΙ 10
82 Παρ. ΙΙ 9
83 Παρ. ΙΙ 1

Κεφ. 155
92 του 1972
2 του 1975
12 του 1975
41 του 1978.

Εξουσία

Νοείται ότι η έκδοσις του τοιούτου διατάγµατος υπόκειται εις τας διατάξεις του
περί Πολιτικής ∆ικονοµίας Νόµου, του περί ∆ικαστηρίων Νόµου και των περί
Πολιτικής ∆ικονοµίας ∆ιαδικαστικών Κανονισµών.

(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 εκτελέση 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 ∆ικονοµίας Νόµου και
η καταβολή τούτων εν συνεχεία επιβάλλεται.
(4) Οιονδήποτε πρόσωπον εναντίον του οποίου εξεδόθη διάταγµα δυνάµει του
εδαφίου (2), το οποίονπαρακούει ή παραλείπει να συµµορφωθή προς το τοιούτο
διάταγµα, ανεξαρτήτως του εάν το συµβούλιονπροέβη εις την εκτέλεσιν ή
εξετέλεσε το τοιούτο διάταγµα, είναι ένοχοναδικήµατος 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.
94. Εάν το δικαστήριον ικανοποιηθή ότι η ισχυριζοµένη οχληρία υφίσταται, ή ότι

Copyright © Leginet Ltd 2002-2005. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginetcy.com

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally
embedded signatures against unauthorized use
δικαστηρίου να
εκδίδη διάταγµα
αναφορικώς προς
οχληρίαν.

αύτη παρά το γεγονός ότι ήρθη είναι ενδεχόµενον να επαναληφθή εις τα αυτά
υποστατικά, το δικαστήριου 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 εκτελέση 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 παρεµπόδισιν της επαναλήψεως αυτής.
Το δικαστήριον δύναται διά διατάγµατος αυτού, να επιβάλλη εις το πρόσωπον
εναντίου 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.

Απαγορευτικόν
διάταγµα εις
περίπτωσιν οικίας
ακατηλλήλου δι’
ανθρωπίνην
οίκησιν.

95. Οσάκις η οχληρία η οποία απεδείχθη ότι υφίσταται είναι τοιαύτη ώστε να
καθιστά, κατά την κρίσιν του δικαστηρίου, οικίαν ή οικοδοµήν τινα ακατάλληλον
δι’ ανθρωπίνην οίκησιν, το δικαστήριον δύναται να απαγορεύση την χρήσιν
τούτων διά τον σκοπόν αυτόν µέχρις ότου η οικία ή η οικοδοµή καταστή, προς
ικανοποίησιν του δικαστηρίου, κατάλληλος διά τον σκοπόν αυτόν.

Ποινή επί
παραβάσει
διατάγµατος
δικαστηρίου.

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 δι’ εκάστην ηµέραν κατά την διάρκειαν της
τοιαύτης παραλείψεως, και παν πρόσωπον ενεργούν εν γνώσει του εναντίον
απαγορευτικού διατάγµατος υπόκειται εις χρηµατικήν 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 δαπάνας παρά του προσώπου
εναντίον του οποίου εξεδόθη το διάταγµα.

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

97. Οσάκις δικαστήριον ήθελεν ικανοποιηθή ότι το πρόσωπον διά των πράξεων ή
παραλείψεων του οποίου προκαλείται η οχληρία, ή ο lδιοκτήτης, 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.

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

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 συµβούλιον 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
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του παρόντος άρθρου, οιονδήποτε δικαστήριον δύναται διά διατάγµατος αυτού
να εξουσιοδοτήση το συµβούλιον ή οιονδήποτε 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
δικαστήριον, 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.
Ποινή διά
ανυπακοήν
διατάγµατος.

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

Έξοδα και δαπάναι
εκτελέσεως των
διατάξεων
αναφορικώς προς
οχληρίας.

100. Το δικαστήριον δύναται, κατά την διακριτικήν του ευχέρειαν, κατά την
έκδοσιν διατάγµατος προς άρσιν οχληρίας να διατάξη όπως ο εναγόµενος
καταβάλη τα έξοδα της διαδικασίας, και τα τοιαύτα έξοδα δύνανται να
ανακτηθούν καθ’ ον τρόπον εισπράττονται έξοδα εις ποινικάς 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.

Εξουσία εκδόσεως
∆ιαδικαστικού
Κανονισµού.

101. Το Ανώτατον ∆ικαστήριον δύναται, από καιρού εις καιρόν, να εκδίδη
∆ιαδικαστικόν Κανονισµόν ρυθµίζοντα την πρακτικήν και διαδικασίαν των
δικαστηρίων οσάκις λαµβάνωνται δικαστικά µέτρα προς άρσιν οχληρίας ή οσάκις
καταχωρήται έφεσις εναντίον σχετικού διατάγµατος του δικαστηρίου και
καθορίζον τα δικαιώµατα τα πληρωτέα δι’ οιαδήποτε τοιαύτα δικαστικά µέτρα ή
έφεσιν.
ΟΧΛΗΡΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΑ

Περιορισµός
ιδρύσεως οχληρών
επιτηδευµάτων.

102. Παν πρόσωπον ιδρύον εντός οιωνδήποτε δηµοτικών ορίων, άνευ της
προτέρας εγγράφου συγκαταθέσεως του συµβουλίου, οιονδήποτε επιβλαβές ή
οχληρόν επιτήδευµα, επιχείρησιν ή βιοµηχανίαν 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.
Α∆ΕΙΑΙ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΟΣ Η΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

∆ιατήρησις
ωρισµένων
επαγγελµατικών
υποστατικών άνευ
αδείας δεν
επιτρέπεται.
12 του 40(Ι) του
1992.

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, άνευ αδείας
λαµβανοµένης προηγουµένως από το συµβούλιον του τοιούτου δήµου:

5 του 119 του 1990.

Νοείται ότι το συµβούλιο µπορεί να µην επιβάλλει τέλος για την άσκηση
ορισµένων ειδών επιχειρήσεων, βιοµηχανιών, επαγγελµάτων, επιτηδευµάτων ή
εµπορίου:

5 του 65(Ι) του
1996.

Νοείται περαιτέρω ότι το συµβούλιο µπορεί να επιβάλει τέλη για τις άδειες
λειτουργίας επαγγελµατικών υποστατικών, τα οποία δεν υπερβαίνουν τα
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Έβδοµος Πίνακας.

13(α) του 47(Ι) του
2003.

εκτιθέµενα στον Έβδοµο Πίνακα.
(2) Οιαδήποτε άδεια χορηγουµένη δυνάµει του εδαφίου (1) δύναται να υπόκειται
εις τοιούτους όρους και προϋποθέσεις τας οποίας δύναται να επιβάλλη το
συµβούλιον εις εκάστην περίπτωσιν, και την πληρωµήν τοιούτου δικαιώµατος ως
το συµβούλιον δύναται να καθορίζη διά αποφάσεως αυτού.
(3) Οιονδήποτε πρόσωπον παραβαίνον τας διατάξεις του παρόντος άρθρου
υπόκειται, επί τη καταδίκη του, εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας
εκατόν λίρας.

13(β) του 47(Ι) του
2003.

(4) Σε διαδικασία δυνάµει του άρθρου αυτού, το δικαστήριο δύναται, τη αιτήσει
του ενδιαφεροµένου δήµου, να εκδίδει προσωρινό διάταγµα για την αναστολή
της λειτουργίας η οποία γίνεται χωρίς άδεια:
Νοείται ότι η έκδοση τοιούτου προσωρινού διατάγµατος υπόκειται εις τας
διατάξεις του περί Πολιτική ∆ικονοµίας, Νόµου, του περί ∆ικαστηρίων Νόµου
και των περί Πολιτικής∆ικονοµίας ∆ιαδικαστικών Κανονισµών.

Ουδέν πρόσωπον
διεξάγει
επιτήδευµα, κλπ.
άνευ αδείας.

104.—(1) Πρόσωπον ασκούν επί κέρδει, εντός οιωνδήποτε δηµοτικών 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˙

14 του 47(Ι) του
2003.

2(α) του 227(Ι) του
2002.
2(β) του 227(Ι) του
2002.
Χορήγησις αδείας
εις πρόσωπα
διεξάγοντα
επιχείρησιν, κλπ.
Τρίτος Πίναξ.
3(α) του 227(Ι) του
2002.

(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 διά περίοδον υπερβαίνουσαν τας δεκαπέντε εργασίµους
ηµέρας κατά τη διάρκεια οιασδήποτε φορολογικής περιόδου, χωρίς αι ηµέραι
αυταί απαραιτήτως να είναι συνεχείς·
(γ) ∆ιαγράφηκε.
(2) Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται επί φυσικών προσώπων.
105.—(1) Οιονδήποτε πρόσωπον επιθυµούν όπως ασκή επί κέρδει οιανδήποτε
επιχείρησιν, επιτήδευµα, εργασίαν ή επάγγελµα εντός οιωνδήποτε δηµοτικών
ορίων, υποβάλλει αίτησιν προς το συµβούλιον 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.
(2) Άµα τη καταβολή του καθορισθέντος υπό του συµβουλίου δικαιώµατος το
συµβούλιον µεριµνά όπως το όνοµα του αιτητού καταχωρισθή εις µητρώον
τηρούµενον διά τον σκοπόν αυτόν (εν τοις εφεξής καλούµενον «µητρώον
επαγγελµατικών αδειών») και εκδίδει εις τον αιτητήν άδειαν.

3(β) του 227(Ι) του
2002.

(3) Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται επί φυσικών προσώπων.

Παράλειψις
υποβολής αιτήσεως
προς το
συµβούλιον δι’
άδειαν.

106. Εάν οιονδήποτε πρόσωπον παραλείψη να υποβάλη αίτησιν εις το
συµβούλιον δι’ άδειαν, ως εις το άρθρον 105 προνοείται, εντός ενός µηνός αφ’
ότου ήρχισεν ή επανήρχισε να διεξαγάγη οιανδήποτε 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.
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Τύπος αδείας.

107. Ο τύπος αδείας θα καθορίζεται, από καιρού εις καιρόν, υπό του συµβουλίου.

∆ιάρκεια αδείας.

108. Η άδεια δύναται να είναι ετησία λήγουσα την 31ην ηµέραν του µηνός
∆εκεµβρίου του αµέσως εποµένου της εκδόσεως αυτής, ή εξάµηνος τοιαύτη
λήγουσα την 30ήν του µηνός Ιουνίου ή την 31ην του µηνός ∆εκεµβρίου του
αµέσως εποµένου της εκδόσεως αυτής.

∆ιεξαγωγή
επιτηδεύµατος κλπ.
άνευ αδείας
αποτελεί αδίκηµα.
4 του 227(Ι) του
2002.

109—(1). Οιονδήποτε πρόσωπον το οποίον, εντός οιωνδήποτε δηµοτικών 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.

4 του 227(Ι) του
2002.
Αδικήµατα εν
σχέσει προς αδείας.

(2) Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται επί φυσικού προσώπου.
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 αστυνοµικού 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.

Πλανοδιοπώλησις
εντός των
δηµοτικών ορίων.

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 απαγορεύση 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
συµπληρωµατικούς όρους ως ήθελε θεωρήσει σκόπιµον.
(3)(α) Πάσα αίτησις διά χορήγησιν αδείας πλανοδιοπωλήσεως γίνεται διά
περίοδον 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.
(β) Ουδέν δικαίωµα θα επιστρέφηται εις περίπτωσιν καθ’ ην η πλανοδιοπώλησις
υπό του αδειούχου δεν ήθελε γίνει καθ’ όλην την χρονικήν 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
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χορηγηθείσης αδείας, είναι ένοχον αδικήµατος και υπόκειται, εν περιπτώσει
καταδίκης, εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας πεντήκοντα λίρας.
ΘΕΑΤΡΑ ΚΛΠ.
Θέατρα, κλπ. να µη
χρησιµοποιούνται
άνευ αδείας.

13 του 40(Ι) του
1992.

112.—(1) Εντός των δηµοτικών ορίων οιουδήποτε δήµου—
(α) ουδέν θέατρον θα χρησιµοποιήται δι’ οιονδήποτε σκοπόν και ουδεµία
οικοδοµή, χώρος ή αντίσκηνον θα χρησιµοποιήται δι’ οιανδήποτε θεατρικήν,
χορευτικήν ή κινηµατογραφικήν 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 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—

Κεφ. 96
14 του 1959
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.

Κεφ. 170
2 του 1976
26 του 1979.

17 του 25 του 1986.

(α) την άδειαν οικοδοµής και το πιστοποιητικόν εγκρίσεως του υποστατικού
εκδοθέντα υπό της αρµοδίας αρχής δυνάµει των διατάξεων του περί Ρυθµίσεως
Οδών και Οικοδοµών Νόµου˙και

(β) πιστοποιητικόν παρά του δηµοτικού µηχανικού ή, µη υπάρχοντος δηµοτικού
µηχανικού είς τινα δήµον, του διευθυντού του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων ή του
αντιπροσώπου 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
(γ) πιστοποιητικόν παρά του ∆ιευθυντού του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών
Υπηρεσιών ή τού αντιπροσώπου αυτού ότι η ηλεκτρολογική εγκατάστασις και ο
ηλεκτρολογικός εξοπλισµός των υποστατικών ή του χώρου ή του αντισκήνου
είναι σύµφωνα προς τας διατάξεις του περί Ηλεκτρισµού Νόµου και των δυνάµει
αυτού εκδιδοµένων Κανονισµών˙·και
(δ) πιστοποιητικόν παρά του προϊσταµένου της πυροσβεστικής υπηρεσίας εντός
των δηµοτικών ορίων ότι ελήφθη επαρκής πρόνοια εντός των υποστατικών ή
χώρου ή του αντισκήνου διά —
(ι) την παρεµπόδισιν πυρκαϊάς, και
(ιι) την κατάσβεσιν πυρκαϊάς, και
(ιιι) την εν ασφαλεία διαφυγήν, εν περιπτώσει πυρκαϊάς, όλων των προσώπων.

Χορήγησις και
τύπος αδείας.

113.—(1) Οιαδήποτε άδεια χορηγηθείσα δυνάµει του άρθρου 112 χορηγείται εις
τον ιδιοκτήτην, ενοικιαστήν ή κάτοχον των υποστατικών ή χώρου ο δε τύπος της
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Τέταρτος Πίναξ.

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, επιπροσθέτως, να επιβάλλη οιονδήποτε ειδικόν ή πρόσθετον όρον ή
όρους.
(2) Το συµβούλιον δύναται να επιβάλη τοιούτο δικαίωµα δι’ οιανδήποτε τοιαύτην
άδειαν το οποίον δύναται να καθορίζεται διά δηµοτικών κανονισµών
εκδιδοµένων προς τον σκοπόν αυτόν.

Ειδικαί πρόνοιαι δι’
επίβλεψιν υπό
υπαλλήλου.

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 θεωρήση τούτο αναγκαίον διά την ασφάλειαν του υποστατικού ή χώρου ή
των προσώπων εντός αυτού θα διατάσση όπως η επί σκηνής ή κινηµατογραφική
παράστασις, θέαµα, δηµοσία συγκέντρωσις ή οιοσδήποτε άλλος σκοπός διά τον
οποίον χρησιµοποιείται το υποστατικόν ή χώρος σταµατήση˙ ή
(β) θα δίδη τοιαύτας άλλας οδηγίας τας οποίας ήθελε θεωρήσει 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
προβλεποµένας υπό του άρθρου 116.

Ανάκλησις αδείας.

115. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόµου το συµβούλιον θα
ανακαλή οιανδήποτε άδειαν χορηγηθείσαν δυνάµει των διατάξεων του άρθρου
112 εάν —
(α) ο δηµοτικός µηχανικός ή ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων ή ο
αντιπρόσωπος αυτού, πιστοποιήσουν 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’ οιανδήποτε άποψιν µη ασφαλή
ή ακατάλληλα διά τον σκοπόν δι’ ου εχορηγήθη η άδεια˙ ή

Κεφ. 170.
2 του 1976
26 του 1979.
18 του 25 του 1986.

(β) ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικής Υπηρεσίας ή
αντιπρόσωπος αυτού πιστοποιήσουν ότι η ηλεκτρολογική εγκατάστασις ή ο
ηλεκτρολογικός εξοπλισµός των υποστατικών ή του χώρου ή του αντισκήνου δεν
είναι σύµφωνα προς τας διατάξεις του περί Ηλεκτρισµού Νόµου και των δυνάµει
αυτού εκδιδοµένων Κανονισµών˙·ή
(γ) ο επί καθήκοντι αξιωµατικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας εντός των
δηµοτικών ορίων πιστοποιήση 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 αντισκήνου εν περιπτώσει πυρκαϊάς όλων
των προσώπων,
και το συµβούλιον δύναται να ανακαλή οιανδήποτε τοιαύτην άδειαν εν
περιπτώσει παραλείψεως συµµορφώσεως υπό οιουδήποτε προσώπου προς αυτήν,
ή προς οιονδήποτε των όρων αυτής και επί παραβάσει αυτής ή οιουδήποτε των
όρων αυτής.

Αδικήµατα.

116.—(1) Πας όστις χρησιµοποιεί ή ενεργεί όπως χρησιµοποηθή ή εξουσιοδοτεί
ή ανέχεται ή επιτρέπει την χρησιµοποίησιν οιασδήποτε οικοδοµής, χώρου ή
αντισκήνου δι’ οιονδήποτε των σκοπών των αναφεροµένων εις το άρθρον 112 εν
σχέσει προς τα οποία δεν εξεδόθη έγκυρος και υφισταµένη άδεια ή κατά
παράβασιν οιουδήποτε όρου ή δεσµεύσεως οιασδήποτε αδείας εκδοθείσης εν
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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 δικαστήριον
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 προσήκοντας.
(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 διάδικον (ex parte), να διατάξη την
αναστολήν της αδείας και την απαγόρευσιν της χρήσεως οιασδήποτε οικοδοµής,
χώρου ή αντισκήνου δι’ οιονδήποτε των σκοπών των αναφεροµένων εις το
άρθρον 112 µέχρι της τελικής εκδικάσεως της υποθέσεως αναφορικώς προς την
οποίαν προσήφθη κατηγορία εναντίον του τοιούτου προσώπου:
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.
∆.Ν. Τοµ. ΙΙ 120
54 Τοµ. ΙΙ 275
56 Τοµ. ΙΙ 491
58 Τοµ. ΙΙ 326
65 Παρ. ΙΙ 3
65 Παρ. ΙΙ 5
69 Παρ. ΙΙ 1
69 Παρ. ΙΙ 3
72 Παρ. ΙΙ 5
74 Παρ. ΙΙ 1
76 Παρ. ΙΙ 3
78 Παρ. ΙΙ 1
80 Παρ. ΙΙ 10
82 Παρ. ΙΙ 9
83 Παρ. ΙΙ 1

Η αστυνοµία κ.λ.π.
να εισέρχεται.

Νοείται ότι η έκδοσις τοιούτου διατάγµατος υπόκειται εις τας διατάξεις του περί
Πολιτικής ∆ικονοµίας Νόµου, του περί ∆ικαστηρίων Νόµου και των περί
Πολιτικής ∆ικονοµίας ∆ιαδικαστικών Κανονισµών.

(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 οιοσδήποτε
υπάλληλος διοριζόµενος επί τούτω υπό συµβουλίου τινός 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
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προϋποθέσεις της τοιαύτης αδείας και αι διατάξεις του παρόντος Νόµου
τυγχάνουν εφαρµογής˙ή
(β) οιονδήποτε υποστατικόν ή χώρος ή αντίσκηνον διά το οποίον έχει λόγους να
πιστεύη ότι χρησιµοποιείται, ή πρόκειται να χρησιµοποιηθή, κατά παράβασιν των
διατάξεων του άρθρου 112.
(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.
ΖΥΓΙΣΙΣ, ΚΛΠ.
Zύγισις, κ.λ.π.

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. Άµα 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.

Ζύγισις τη αιτήσει
τελωνειακών
υπαλλήλων.

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.

Αι συναλλαγαί να
καταχωρούνται εις
βιβλίον και να
χορηγήται
πιστοποιητικόν.

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 λεπτοµερείας της συναλλαγής
και του καταβλητέου δικαιώµατος 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 αναγράφον τας
αιτουµένας λεπτοµερείας και το ποσόν των πληρωθέντων δικαιωµάτων.

Παράλειψις
δηµοτικού
ζυγιστού.

121. Οιοσδήποτε δηµοτικός ζυγιστής ο οποίος—
(α) ζυγίζει, µετρά ή δοκιµάζει εσφαλµένως ή ανακριβώς οιαδήποτε αγαθά ή
αντικείµενα τα οποία απαιτείται να ζυγίση, µετρήση ή δοκιµάση συµφώνως προς
τας διατάξεις 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 καταδολιεύσεως,
είναι ένοχος αδικήµατος και, εν. περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται εις χρηµατικήν
ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας τριακοσίας λίρας ή εις ποινήν φυλακίσεως διά
περίοδον µη υπερβαiνουσαν τους έξ µήνας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

∆ιαπύλια.

122.—(1) Οιονδήποτε πρόσωπον εισκοµίζον ή εισάγον εντός των δηµοτικών
ορίων οιουδήποτε δήµου προς διάθεσιν, συσκευασίαν, βιοµηχανοποίησιν ή
επεξεργασίαν εντός του τοιούτου δήµου, ή δι’ εξαγωγήν εξ αυτού, οιαδήποτε
αγαθά, είτε ταύτα είναι εισαγόµενα ή προέρχονται εξ οιουδήποτε µέρους εντός
της ∆ηµοκρατίας, καταβάλλει εις το συµβούλιον ως διαπύλια τα δικαιώµατα τα
καθοριζόµενα εκάστοτε διά δηµοτικών κανονισµών εκδιδοµένων υπό του
συµβουλίου δυνάµει του παρόντος Νόµου, και ο αρµόδιος υπάλληλος δίδει εις το
τοιούτο πρόσωπον απόδειξιν δεικνύουσαν τας λεπτοµερείας των αγαθών και του
πληρωθέντος ποσού.
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(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 ∆ηµοκρατίας˙
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 ικανοποίησιν 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
επιπροσθέτων δικαιωµάτων εν σχέσει προς τα τοιαύτα αγαθά.
6 του 119 του 1990.
Κεφ. 243
46 του 1961
58 του 1962
4 του 1966
31 του 1969
7 του 1979
49 του 1979
65 του 1979
7 του 1980
27 του 1982
42 του 1983
72 του 1983
38 του 1984
72 του 1987
23 του 1989.
Κεφ. 259
81 του 1963
5 του 1983
71 του 1987.
6 του 119 του 1990.
2 του 112(Ι) του
2001.

(3) ∆εν καταβάλλονται διαπύλια µε βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1) σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν ήδη καταβληθεί σε σχέση µε τα εισκοµισθέντα
ή εισαχθέντα αγαθά, δικαιώµατα ζύγισης µε βάση τον περί Χωρίων (∆ιοίκησις
και Βελτίωσις) Νόµον και τον περί ∆ηµοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόµον, εφόσο
προσαχθεί η σχετική απόδειξη και ικανοποιηθεί ο δηµοτικός ζυγιστής ότι τα
εισκοµισθέντα ή εισαχθέντα αγαθά είναι τα αγαθά στα οποία αναφέρεται η
απόδειξη.

(4) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν τυγχάνουν εφαρµογής στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
(α) Σε σχέση µε οποιαδήποτε αγαθά που διακοµίζονται από το ένα µέρος της
∆ηµοκρατίας σε άλλο˙ και
(β) σε σχέση µε όλα τα γεωργικά και κτηνοτροφικά αγαθά, καθώς και τα
παράγωγά τους τα οποία πωλούνται στις δηµοτικές ή λαϊκές αγορές:
Νοείται ότι τα αγαθά που αναφέρονται στην παράγραφο (β) εξαιρούνται και από
την καταβολή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωµάτων, τελών ή επιβαρύνσεων που
καθορίζονται εκάστοτε µε δηµοτικούς κανονισµούς που εκδίδονται από το
συµβούλιο δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου.
(5) ∆ιά 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.

Παράλειψις
πληρωµής
διαπυλίων.

123. Οιονδήποτε πρόσωπον παραλείπον ή αµελούν ή αρνούµενον να καταβάλη
δικαιώµατα συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 122 είναι ένοχον
αδικήµατος και, εν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται εις χρηµατικήν ποινήν µη
υπερβαίνουσαν τας πεντήκοντα λίρας.

Copyright © Leginet Ltd 2002-2005. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginetcy.com

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally
embedded signatures against unauthorized use
ΜΕΡΟΣ ΟΓ∆ΟΟΝ
Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Ωρισµένα
αδικήµατα.
Zώα ελεύθερα.

124.—(1) Πας όστις επί οιασδήποτε οδού εντός οιωνδήποτε δηµοτικών ορίων—
(α) Ων ιδιοκτήτης ή έχων 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

Επικίνδυνα φορτία.

(β) ενεργεί ή επιτρέπει ώστε οιονδήποτε δένδρον, ξυλεία, σιδηρά δοκός ή
οιονδήποτε άλλο φορτίον µεταφέρεται εντός ή επί οιουδήποτε µέσου µεταφοράς
άνευ ικανοποιητικών µέσων ασφαλούς οδηγήσεως αυτού˙ ή

Επικίνδυνα
ανοίγµατα.

(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

Έκχυσις ύδατος,
κ.λ.π. εντός οδών,
κ.λ.π.
15 του 47(Ι) του
2003.

(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 εντός
οιουδήποτε σηµείου των δηµοτικών ορίων απορρίπτει ή καίει οιονδήποτε είδος
µηχανελαίου ή·

Κατάσβεσις
φώτων.

(ε) παρανόµως και εσκεµµένως σβύνει το φως οιουδήποτε οδικού λαµπτήρος ή
θραύει οιονδήποτε τοιούτον ηλεκτρικόν λαµπτήρα˙ ή

Παρακώλυσις.

(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 οιονδήποτε βαρέλιον, σκάφην, κάλαθον ή κάδον, ή τοποθετεί ή
χρησιµοποιεί οιονδήποτε βάθρον, κάθισµα, έδραν, στασίδιον, διαφηµιστικτήν
πινακίδα ή άλλο πράγµα, ή τοποθετεί οιονδήποτε πτυσσόµενον 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 οιονδήποτε πράγµα κατά τρόπον ώστε να προεξέχουν
εντός ή άνωθεν οιασδήποτε οδού, ή πέραν της γραµµής οιασδήποτε οικίας,
καταστήµατος ή οικοδοµής εις την οποίαν ούτω εκτίθενται, κατά τρόπον ώστε να
παρεµποδίζουν ή παρενοχλούν την διέλευσιν οιωνδήποτε προσώπων κατά µήκος
της οδού˙ή
(iv) κυλίει ή µεταφέρει οιονδήποτε βαρέλιον, σκάφην, σκέπασµα βαρελίου ή
τροχόν ή οιανδήποτε κλίµακα, σανίδα, ιστόν, ξυλείαν ή τεµάχιον ξύλου εφ’
οιουδήποτε πεζοδρόµου, πλην διά σκοπούς φορτώσεως ή εκφορτώσεως
οιουδήποτε µηχανοκινήτου οχήµατος, κάρρου ή αµάξης ή διασταυρώσεως του
πεζοδρόµου˙·ή
(v) τοποθετεί οιονδήποτε σχοινίον, κορδόνιον ή ιστόν εγκαρσίως;ή κατά µήκος
οιασδήποτε τοιαύτης οδού, ή αναρτά ή τοποθετεί οιαδήποτε ενδύµατα προς
αποστέγνωσιν, ή οιασδήποτε διαφηµίσεις, συνθήµατα ή άλλα πράγµατα˙ ή

Πόρναι.

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

Copyright © Leginet Ltd 2002-2005. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginetcy.com

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally
embedded signatures against unauthorized use
Ίππευσις και
οδήγησις.

(η) ιππεύει ή οδηγεί µετά υπερβολικής ταχύτητος ή επικινδύνως οιονδήποτε ζώον
ή όχηµα˙ ή

Τίναγµα ταπήτων
κλπ.

(θ) τινάσσει ή ξεσκονίζει τάπητας ή άλλα συναφή αντικείµενα εντός οιασδήποτε
τοιαύτης οδού εξ οιουδήποτε µέρους οικίας ή άλλης οικοδοµής˙ ή

Ζηµία εις οδόν.

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

Ρίψις αντικειµένων.

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

Ρίψις οιουδήποτε
πράγµατος επί
οδού.
6(α) του 65(Ι) του
1996.

(ιβ) ρίπτει, τοποθετεί ή εγκαταλείπει οιονδήποτε αντικείµενον ή πράγµα εντός ή
επί οιασδήποτε οδού ή δηµοσίου χώρου˙ ή

Απαγόρευσις
ρίψεως
αντικειµένων εντός
υπoγείων αγωγών.

(ιγ) ρίπτει ή αφήνει να πέση, 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

Ονόµατα οδών.

(ιδ) 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
(ιε) αποµακρύνει, καταστρέφει, παραµορφώνει ή εξαλείφει ή ενεργεί διά την
αποµάκρυνσιν, καταστροφήν, παραµόρφωσιν 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
δικαστήριον 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.

6(β) του 65(Ι) του
1996.

19(Ι) του 1992.

Σε σχέση µε αδικήµατα κατά παράβαση της παραγράφου (ιβ) οι τροχονόµοι
δύνανται να ασκούν, τηρουµένων των αναλογιών, τις ίδιες εξουσίες για εξώδικη
ρύθµιση των σχετικών αδικηµάτων, οι οποίες χορηγούνται σε αστυνοµικούς
δυνάµει του άρθρου 4 του περί Αποφυγής της Ρύπανσης ∆ηµόσιων ∆ρόµων και
∆ηµόσιων Χώρων Νόµου του 1992, οπότε θα εφαρµόζονται και οι λοιπές
διατάξεις του εν λόγω άρθρου.
(2) Το δικαστήριον ενώπιον του οποίου εκδικάζεται κατηγορία προσαφθείσα
εναντίον προσώπου δι’ αδίκηµα διαπραχθέν κατά παράβασιν του παρόντος
Νόµου ή οιωνδήποτε δηµοτικών κανονισµών εκδοθέντων δυνάµει αυτού, δύναται
κατόπιν ex parte αιτήσεως, να διατάξη το τοιούτο πρόσωπον να τελέση ή να
αποφύγη την τέλεσιν οιασδήποτε τοιαύτης πράξεως ή ενεργείας εντός τοιαύτης
χρονικής περιόδου, την οποίαν το δικαστήριον ήθελε θεωρήσει αναγκαίαν 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 ∆ικονοµίας Νόµου, του περί ∆ικαστηρίων Νόµου και των περί
Πολιτικής ∆ικονοµίας ∆ιαδικαστικών 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
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Κεφ. 155
93 του 1972
2 του 1975
12 του 1975
41 του 1978.

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 συµβούλιον υπό του προσώπου κατά του
οποίου εξεδόθη το διάταγµα και τα τοιαύτα έξοδα λογίζονται ως χρηµατική ποινή
εντός της εννοίας του περί Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου, και η καταβολή τούτων
εν συνεχεία επιβάλλεται.
(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 χρηµατικήν 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.

Παρεµπόδισις
υπαλλήλων ή
εργατών δήµου εν
τη εκτελέσει των
καθηκόντων αυτών.

125. Παν πρόσωπον παρεµποδίζον οιονδήποτε υπάλληλον ή εργάτην 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 διατάξη το τοιούτο πρόσωπον να
καταβάλη εις τον δήµον τοιούτο ποσόν υπό µορφήν αποζηµιώσεων
προκληθεισών εξ αιτίας της παρεµποδίσεως, ως το δικαστήριον ήθελε κρίνει
δίκαιον.

Το δικαστήριον
δύναται να διατάξη
την καταβολήν
δικαιωµάτων ή
τελών µη
καταβληθέντων.

126.—(1) Εάν το δικαστήριον, 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 αδικήµατος κατά παράβασιν του Νόµου ή παραβάαεως
οιωνδήποτε δηµοτικών κανονισµών, το τοιούτο δικαστήριον δύναται,
επιπροσθέτως προς την ποινήν την οποίαν ήθελε θεωρήσει αρµόζουσαν να
επιβάλη επί του τοιούτου προσώπου και επιπροσθέτως προς τα δικαστικά έξοδα,
να διατάξη το τοιούτο πρόσωπον να πληρώση 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 ανακτώνται καθ’ον τρόπον χρηµατικαί
ή έτεραι ποιναί ανακτώνται δυνάµει οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύι νόµου.

Χρηµατικαί ποιναί
να καταβάλλωνται
εις το δηµοτικόν
ταµείον.

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

Εξουσία του δήµου
δι’ είσπραξιν
επιβαρύνσεων,
προσεπιβαρύνσεων,
ενοικίων,
δικαιωµάτων, κ.λ.π.
19 του 25 του 1986.

128. Έκαστος δήµος δύναται να ενάγη και ανακτά δι’ αστικής διαδικασίας παρά
οιουδήποτε
παραλείποντος
προσώπου
οιασδήποτε
επιβαρύνσεις,
προσεπιβαρύνσεις, ενοίκια, δικαιώµατα, τέλη, δασµούς ή διαπύλια καθοριζόµενα
εν τω παρόντι Νόµω ή εν οιωδήποτε δηµοτικώ κανονισµώ εκδοθέντι δυνάµει
αυτού, ανεξαρτήτως 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 ανεξαρτήτως του εάν το
παραλείπον πρόσωπον εδιώχθη ή µη εν σχέσει προς το τοιούτον αδίκηµα.
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Αδικήµατα µη
άλλως
προβλεπόµενα.
20 του 25 του 1986.

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

Σύµβουλος ή
υπάλληλος
υποκείµενος εις
δωροδοκίαν 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.

130. ∆ιά τους σκοπούς των άρθρων 100 µέχρι 105 του Ποινικού Κώδικος,
αµφοτέρων συµπεριλαµβανοµένων, οιοσδήποτε δήµαρχος, αντιδήµαρχος ή
σύµβουλος λογίζεται εν σχέσει προς τα καθήκοντά του ως δηµάρχου,
αντιδηµάρχου ή συµβούλου ως πρόσωπον εργοδοτούµενον εν τη δηµοσία
υπηρεσία.

∆ιαδικαστικαί
πράξεις.

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

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟΝ
ΠΟΙΚΙΛΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

(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) Επίδοσης οιουδήποτε διαδικαστικού εγγράφου επί του δήµου δύναται
δεόντως να ενεργηθή διά της επιδόσεως του τοιούτου εγγράφου εις τον δήµαρχον
ή τον δηµοτικόν γραµµατέα.
∆ικαστικά τέλη.

132. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε άλλου νόµου ή ∆ιαδικαστικού
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 ∆ικαιοσύνης.

Κανονισµοί.

133.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 87, το Υπουργικόν
Συµβούλιον εκδίδει κανονισµούς δηµοσιευοµένους εις την επίσηµον εφηµερίδα
της ∆ηµοκρατίας διά καθορισµόν παντός θέµατος όπερ δυνάµει του παρόντος
Νόµου χρήζει καθορισµού, πάσης αναγκαίας λεπτοµερείας προς εκτέλεσιν των
διατάξεων του παρόντος Νόµου, και διά την καλυτέραν πραγµάτωσιν των
διατάξεων τούτου.
(2) Κανονισµοί εκδιδόµενοι δυνάµει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την
Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός τριάκοντα ηµερών από της τοιαύτης
καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση
ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας κανονισµούς, εν όλω ή εν µέρει, τότε ούτοι
αµέσως µετά την πάροδον της ως άνω προθεσµίας δηµοσιεύονται εν τη επισήµω
εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δηµοσιεύσεως.
Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων, εν όλω ή εν µέρει, υπό της Βουλής των
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Αντιπροσώπων ούτοι δηµοσιεύονται εν τη επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας
ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης
δηµοσιεύσεως.
Γενική
προσεπιβάρυνσις.

16 του 47(Ι) του
2003.
Ουδείς
απαλλάττεται της
υποχρεώσεως
καταβολής φόρων
κλπ.
Απαλλαγή των
δήµων εκ της
φορολογίας, των
τελών χαρτοσήµου,
κλπ.

134. Εάν οιαδήποτε τέλη, δικαιώµατα, φόροι ή επιβαρύνσεις πληρωτέαι 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, o
οφειλέτης τούτων ή οιοσδήποτε τούτων θα πληρώνη, επιπλέον προς το ποσόν
των τοιούτων τελών, δικαιωµάτων ή επιβαρύνσεων, προσεπιβάρυνσιν ίσην προς
10% επί του οφειλοµένου ποσού.
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
οιωνδήποτε δηµοτικών κανονισµών εκδοθέντων δυνάµει αυτού.
136. Πας δήµος απαλλάττεται —
(α) οιωνδήποτε τελών χαρτοσήµων καταβλητέων δυνάµει του εκάστοτε εν ισχύι
περί Χαρτοσήµων Νόµου˙·
(β) της καταβολής οιουδήποτε φόρου ή τέλους καταβλητέου δυνάµει του
εκάστοτε εν ισχύι περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως
Νόµου, επί τη εγγραφή ή χορηγήσει αδείας κυκλοφορίας εις οιονδήποτε
µηχανοκίνητον όχηµα ανήκον εις δήµον.

17 του 47(Ι) του
2003.
9 του 1965
51 του 1970
3 του 1978
6 του 1981
181(Ι) του 2002.

(γ) της καταβολής οποιουδήποτε δικαιώµατος καταβλητέου δυνάµει του περί
Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόµου.

Τρόπος επιδόσεως
ειδοποιήσεων, κλπ.

137. Ειδοποιήσεις, διατάγµατα ή οιαδήποτε άλλα έγγραφα των οποίων απαιτείται
ή εξουσιοδοτείται η επίδοσις δυνάµει του παρόντος 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 επιστολής απευθυνοµένης 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 περιγραφής·
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΚΑΤΟΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εκλογαί εις δήµους
υπό κατοχήν.
72 του 1979
73 του 1980
16 του 1981

138.—(1) ∆ιαρκούσης της εκρύθµου καταστάσεως η εκλογή διά τους δήµους
οίτινες κείνται επί του υπό Τουρκικήν κατοχήν εδάφους της ∆ηµοκρατίας
ενεργείται συµφώνως προς τας διατάξεις του περί Εκλογής των Μελών της
Βουλής των Αντιπροσώπων Νόµου αναπροσαρµοζοµένας προς τας συνθήκας
εκάστης περιπτώσεως ως o Υπουργός ήθελε κρίνει σκόπιµον.
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(2) Άνευ 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 διαδικασίαν και ανακήρυξιν των εκλεγέντων οίας,
υπό τας συνθήκας εκάστης περιπτώσεως, ήθελε κρίνει σκόπιµον.
72 του 1979
73 του 1980
16 του 1981.

(3) Εν τη εφαρµογή του περί Εκλογής των Μελών της Βουλής των
Αντιπροσώπων Νόµου επί τη βάσει του παρόντος άρθρου, o Υπουργός κέκτηται
εξουσίαν όπως συντέµνη ή επεκτείνη οιανδήποτε προθεσµίαν εν αυτώ και
προβαίνη εις τοιαύτας αναπροσαρµογάς των εν αυτώ προβλεποµένων Τύπων ως
αι συνθήκαι εκάστης περιπτώσεως θα απήτουν.

Εξουσία εις το
Υπουργικόν
Συµβούλιον εν
σχέσει προς
εκλογάς κλπ.
3(α) του 50 του
1986.

139.— (1) Το Υπουργικόν Συµβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως, οσάκις κατά την
κρίσιν αυτού αι υφιστάµεναι συνθήκαι και εν γένει το δηµόσιον συµφέρον
επιβάλλουν τούτο, διατάξη την µη διεξαγωγήν εκλογών εν σχέσει προς δήµον ο
οποίος κείται εις περιοχήν µη ελεγχοµένην υπό της ∆ηµοκρατίας:

21 του 25 του 1986.

2 του 149 του 1986.
2 του 63 του 1987.
2(α) του 165 του
1987.
2(β) του 165 του
1987.
2(β) του 165 του
1987.
2(1)(α) του 39 του
1988.
2(α) του 204 του
1988.
2(1)(β) του 39 του
1988.
2(β) και (γ) του 204
του 1988.

3(β) του 50 του
1986.
6 του 8(Ι) του 1996.

Νοείται ότι εις οιανδήποτε περίπτωσιν κατά την οποίαν το Υπουργικόν
Συµβούλιον ήθελε διατάξει την µη διεξαγωγήν εκλογών εν σχέσει προς
οιονδήποτε τοιούτον δήµον, το Υπουργικόν Συµβούλιον δύναται καθ’ οιονδήποτε
µεταγενέστερον χρόνον να διατάξη την διεξαγωγήν εκλογών προς ανάδειξιν
συµβουλίου διά τον 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) Οσάκις ήθελεν εκδοθή διάταγµα δυνάµει του εδαφίου (1) όσον αφορά τας
πρώτας γενικάς δηµοτικάς εκλογάς και ανεξαρτήτως των διατάξεων της
επιφυλάξεως του εδαφίου (1), η δηµοτική επιτροπή η υφισταµένη κατά την
ηµεροµηνίαν εκδόσεως του εν λόγω διατάγµατος θα εξακολουθή να εκτελή τα
καθήκοντα και να ασκή τας εξουσίας συµβουλίου του επηρεαζοµένου δήµου διά
περίοδον δεκαπέντε µηνών από της εκδόσεως του διατάγµατος.
(β) Το Υπουργικόν Συµβούλιον διορίζει δηµοτικήν επιτροπήν η οποία θα εκτελή
τας εξουσίας και θα ασκή τα καθήκοντα συµβουλίου του επηρεαζοµένου δήµου,
η θητεία της οποίας άρχεται άµα τη λήξει της περιόδου των δεκαπέντε µηνών της
αναφεροµένης εις την παράγραφον (α), και λήγει επτά ηµέρας µετά την
διεξαγωγήν εκλογών διά τον επηρεαζόµενον δήµον:
Νοείται ότι η θητεία του ούτω εκλεγησοµένου συµβουλίου θα λήγη κατά τον
αυτόν χρόνον ως η θητεία των λοιπών εκλελεγµένων συµβουλίων δήµων.
(γ) Αι διατάξεις του εδαφίου (3) αναφορικώς µε τον διορισµόν και την σύστασιν
δηµοτικής επιτροπής εφαρµόζονται κατά τον διορισµόν επιτροπής δυνάµει της
παραγράφου (β).
(3)(α) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το Υπουργικό Συµβούλιο διορίζει
∆ηµοτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από έξι µέλη σε δήµους των οποίων οι
εκλογείς δεν υπερβαίνουν τις 4.000, από οκτώ µέλη σε δήµους των οποίων οι
εκλογείς υπερβαίνουν τις 4.000 αλλά δεν υπερβαίνουν τις 6.000, από δέκα µέλη
σε δήµους των οποίων οι εκλογείς υπερβαίνουν τις 6.000, αλλά δεν υπερβαίνουν
τις 9.000, από δώδεκα µέλη σε δήµους των οποίων οι εκλογείς υπερβαίνουν τις
9.000, αλλά δεν υπερβαίνουν τις 12.000, από δεκατέσσερα µέλη σε δήµους των
οποίων οι εκλογείς υπερβαίνουν τις 12.000 αλλά δεν υπερβαίνουν τις 15.000 και
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από δεκαέξι µέλη σε δήµους των οποίων οι εκλογείς υπερβαίνουν τις 15.000.
(β) Τα µέλη της δηµοτικής επιτροπής διορίζονται εκ δηµοτών τα ονόµατα των
οποίων περιλαµβάνονται εις κατάλογον υποβληθησόµενον υπό των εις την
Βουλήν των Αντιπροσώπων εκπροσωπουµένων κοµµάτων κατά την αναλογίαν
κατά την οποίαν ταύτα εκάστοτε εκπροσωπούνται εις αυτήν.
2 του 320 του 1987.

(γ) Ο Έπαρχος συγκαλεί το ταχύτερον δυνατόν, µετά τον διορισµόν των µελών,
συνεδρίασιν της Επιτροπής, της οποίας προεδρεύει χωρίς να έχη δικαίωµα
ψήφου. Κατά την τοιαύτην συνεδρίασιν τα µέλη εκλέγουν έν εξ αυτών ως
Πρόεδρον και έν εξ’ αυτών ως Αντιπρόεδρον. Η τοιαύτη εκλογή γίνεται διά
µυστικής ψηφοφορίας.
Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται ο υποψήφιος εκείνος ο οποίος συγκεντρώνει
τον αµέσως επόµενον ακέραιον αριθµόν του ηµίσεος των µελών της Επιτροπής.
Με την ιδίαν ωσαύτως πλειοψηφίαν εκλέγεται ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.
Ο Έπαρχος καταχωρεί τα πρακτικά της τοιαύτης συνεδριάσεως εις το βιβλίον
πρακτικών της Επιτροπής και υπογράφει την τοιαύτην καταχώρησιν:

2 (2)(α) και (β) του
39 του 1988.

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2) τον παρόντος άρθρου,
και µέχρις ότου διεξαχθούν αι πρώται δηµοτικαί εκλογαί διά τους δήµους οι
οποίοι κείνται εις περιοχήν µη ελεγχοµένην υπό της ∆ηµοκρατίας, ο Πρόεδρος
και ο Αντιπρόεδρος της οικείας δηµοτικής επιτροπής θα υποδεικνύωνται από
έκαστον κόµµα από τα διωρισµένα µέλη των εις την οικείαν δηµοτικήν επιτροπήν
και θα ασκούν τας αρµοδιότητας της θέσεώς των εκ περιτροπής.

22 του 25 του 1986.
Εξουσία εις το
Υπουργικό
Συµβούλιον όπως
µη διατάσση την
διεξαγωγήν
δηµοψηφίσµατος
κλπ.

139Α. Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του
άρθρου 4, το Υπουργικόν Συµβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως µη διατάσση την
διεξαγωγήν δηµοψηφίσµατος αναφορικώς προς οιανδήποτε πόλιν, περιοχήν
βελτιώσεως ή χωρίον, άτινα έχουσιν ή αποκτώσιν πληθυσµόν πέραν των 5,000
κατοίκων και ευρίσκονται εις περιοχήν µη ελεγχοµένην υπό της ∆ηµοκρατίας.

Κατάργησις και
επιφύλαξις
64 του 1964
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.

140.—(1) Οι περί ∆ήµων Νόµοι του 1964 έως 1984 διά του παρόντος
καταργούνται.

23 του 25 του 1986.

(3) Οι περί ∆ήµων Κανονισµοί οι εκδοθέντες υπό του Υπουργικού Συµβουλίου
και οι δηµοτικοί κανονισµοί οι εκδοθέντες υπό συµβουλίου, δυνάµει των
διατάξεων του καταργηθέντος Νόµου, µέχρις ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν
υπό Κανουισµών ή δηµοτικών κανονισµών εκδοθησοµένων δυνάµει των

ΜΕΡΟΣ ΕΝ∆ΕΚΑΤΟΝ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

(2) Αι κατά την ηµεροµηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόµου
υφιστάµεναι δηµοτικαί 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.
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διατάξεων του παρόντος Νόµου, καθ’ ο µέτρον ούτοι δεν αντίκεινται προς τας
διατάξεις του παρόντος Νόµου λογίζονται ως εκδοθέντες δυνάµει των διατάξεων
του παρόντος Νόµου.
(4) Παν διάταγµα εκδοθέν δυνάµει των διατάξεων του καταργηθέντος Νόµου,
µέχρις ότου τροποποιηθή ή ανακληθή διά διατάγµατος 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.
4 του 53(Ι) του
2005.
Ειδική διάταξη για
την άσκηση του
δικαιώµατος του
εκλέγειν και του
εκλέγεσθαι κατά τις
δηµοτικές εκλογές
από τους υπήκοους
άλλων κρατώνµελών που
κατοικούν στη
∆ηµοκρατία.
98(Ι) του 2004.

141. Οι διατάξεις του παρόντος Νόµου εφαρµόζονται στο βαθµό και στην έκταση
που δεν είναι αντίθετες µε τον περί ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Εκλογών
(Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόµο.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
Τύπος
(Άρθρου 22)
ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
Προς τον έφορον εκλογής µελών του συµβουλίου του δήµου … … … … … … … … … … …
Επειδή υπό του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του περί ∆ήµων Νόµου του 1985 προβλέπεται ότι προς τον
σκοπόν εκλογής µελών των συµβουλίων των δήµων o 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 ∆ηµοκρατίας της … … … … … … 19 …
κατέστη αναγκαίον όπως εκδοθούν εντάλµατα εκλογής µελών των συµβουλίων των δήµων,
∆ιά 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 Επάρχου … … … … … … εις την συµφώνως τω νόµω εκλογήν των µελών του
συµβουλίου διά του ειρηµένου δήµου, εάν δε παραστή ανάγκη χωρήσητε εις την διεξαγωγήν
ψηφοφορίας την … … … … ηµέραν … … … … 19 … … και όπως γνωστοποιήσητε εις εµέ τα
αποτελέσµατα της εκλογής δι’ οπισθογραφήσεως του παρόντος εντάλµατος ουχί βραδύτερον της …
… … … … … … … ηµέρας … … … … 19 … … .
Εκδόθη την … … … … … … … … ηµέραν του … … … … … … 19 … … .
………………………
Υπουργός Εσωτερικών. .
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∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ
(Άρθρου 43)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.

Αι συνεδριάσεις του συµβουλίου πραγµατοποιούνται καθ’ οιανδήποτε ηµέραν κατά την
διάρκειαν της δευτέρας εβδοµάδος εκάστου µηνός προς διεξαγωγήν γενικών εργασιών.

2.

2 του 54(Ι) του 1992.
2.—(α) Οι συνεδριάσεις του Συµβουλίου είναι δηµόσιες.
(β) Το Συµβούλιο µπορεί, αν το θεωρήσει αναγκαίο, να συνέλθει σε µυστική συνεδρίαση
ύστερα από σχετική απόφασή του που λαµβάνεται µε την απλή πλειοψηφία των παρόντων και
ψηφιζόντων συµβούλων.

3.

Ο δήµαρχος δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον να συγκαλή συνεδρίασιν του συµβουλίου.

4.

Είκοσι τέσσαρας 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 σκοπουµένης 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 ειδοποιήσει 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 δήµαρχος προεδρεύει αυτής, εάν
παρίσταται, εάν δε ούτος απουσιάζη προεδρεύει αυτής ο αντιδήµαρχος. Οσάκις αµφότεροι
απουσιάζουν, τότε προεδρεύει o σύµβουλος ο προς τούτο επιλεγείς υπό των παρισταµένων
µελών του συµβουλίου.

9.

Άπασαι 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 ∆ήµων 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 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 του σκοπόν αυτόν, εγκρίνονται υπό του συµβουλίου
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κατά την εποµένην συνεδρίαν αυτού και υπογράφονται καθ’ ον τρόπον προνοεί ο περί ∆ήµων
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.
3 του 54(Ι) του 1992.
Ο παρών Νόµος (54(Ι) του 1992) τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1993.
7 του 65(Ι) του 1996.
ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ
(Άρθρα 104 και 105)

5(α) του 227(Ι) του
2002.
5(β) του 227(Ι) του
2002.

1. Ετήσιαι Άδειαι—
Εταιρείαι
περιωρισµένης
ευθύνης
ασκούσαι
ασφαλιστικάς, ατµοπλοϊκάς, αεροπορικάς ή τραπεζικάς
εργασίας, ως επίσης και οργανισµοί χρηµατοδοτήσεως
………………………………………………
(β) Εταιρείαι περιωρισµένης ευθύνης µη εµπίπτουσαι εντός
της παραγράφου (δ) ανωτέρω—
(i) Ιδιωτικαί εταιρείαι: είτε ηµεδαπαί είτε αλλοδαπαί
είτε ελεγχόµεναι υπό αλλοδαπών είτε όχι—
(αα) Έχουσαι εκδοθέν µετοχικόν κεφάλαιον µη
υπερβαίνον τας £5.000 ή αριθµόν υπαλλήλων
µη υπερβαίνοντα τους 5 … … … … … … …
(ββ) έχουσαι
εκδοθέν
µετοχικόν
κεφάλαιον
υπερβαίνον τας £5.000 αλλά µη υπερβαίνον τας
£10.000 ή αριθµόν υπαλλήλων υπερβαίνοντα
τους 5 αλλά µη υπερβαίνοντα τους 10 … … …
(γγ) έχουσαι
εκδοθέν
µετοχικόν
κεφάλαιον
υπερβαίνον τας £10.000 ή αριθµόν υπαλλήλων
µη υπερβαίνοντα τους 10 … … … … … … …
Νοείται ότι, εάν οιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία εµπίπτη
εντός περισσοτέρων της µίας κατηγοριών, αυτή θα
κατατάσσεται εις την κατηγορίαν ως προς την οποίαν
καταβάλλεται το υψηλότερον δικαίωµα.

(α)

∆ηµόσιαι Εταιρείαι: είτε ηµεδαπαί είτε αλλοδαπαί
είτε ελεγχόµεναι υπό αλλοδαπών είτε όχι … … …
∆ιά 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
περιωρισµένης ευθύνης.

3.000

450

600

850

(ii)

(γ)

Οµόρρυθµοι και ετερόρρυθµοι εταιρείαι—
(αα) Έχουσαι αριθµόν υπαλλήλων µη υπερβαίνονται
τους 5 … … … … … … … … … … … … … …
(ββ) έχουσαι αριθµόν υπαλλήλων υπερβαίνοντα τους 5
αλλά µη υπερβαίνοντα τους 10 … … … … …
(γγ) έχουσαι αριθµόν υπαλλήλων υπερβαίνοντα τους
10 … … … … … … … … … … … … … … …
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5(γ) του 227(Ι) του
2002.

(δ)
(ε)
(στ)

Υπεράκτιαι (offshore) εταιρείαι … … … … … … … …
Συνεργατικά ιδρύµατα
νοµικά πρόσωπα µη εµπίπτοντα εις οιανδήποτε των ως
άνω κατηγοριών … … … … … …

1.800
500
500.

2. Εξάµηνοι Άδειαι—
Το ήµισυ των ανωτέρω εκτιθεµένων δικαιωµάτων:
Νοείται ότι η ετήσια αύξηση που επιβάλλεται στα δικαιώµατα που εκτίθενται
στον πιο πάνω Πίνακα είναι µέχρι του ποσοστού 14% των δικαιωµάτων του
προηγούµενου χρόνου, αρχίζοντας µε βάση τα δικαιώµατα που καταβάλλονται
αµέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του περί ∆ήµων (Τροποποιητικού) (Αρ.
2) Νόµου του 1996.
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
(Άρθρον 113)
ΤΥΠΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΧΡΗΣΙΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ, ΚΛΠ.
∆Ι’ ΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Ων ο ιδιοκτήτης, (ενοικιαστής ή κάτοχος) των υποστατικών (ή του χώρου ή του αντισκήνου)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 ∆ήµων 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.

∆εν επιτρέπεται εις πλείονα των … … … … … … … προσώπων, περιλαµβανοµένων παιδίων,
να ευρίσκωνται εντός των υποστατικών (ή του χώρου ή του αντισκήνου) καθ’ οιονδήποτε
χρόνον, εκ των οποίων εις ουχί πλείονα των … … … … … … … … … … … επιτρέπεται να
ευρίσκωνται εντός … … … … … … … … …, των … … … … … … … … (παραθέσατε
λεπτοµερείας του αριθµού των προσώπων εις τα οποία επιτρέπεται να ευρίσκωνται εις τα
διάφορα µέρη των υποστατικών).

3.

Όλαι αι συσκευαί πυροσβέσεως θα διατηρώνται εις καλήν λειτουργήσιµον κατάστασιν και
έτοιµοι προς χρήσιν.

4.

Οσάκις επιτρέπεται η είσοδος του κοινού εντός των υποστατικών (ή του χώρου ή αντισκήνου)
τουλάχιστον … … … … … … … … … … … πρόσωπα θα είναι υπεύθυνα διά τας συσκευάς
πυροσβέσεως.

5.

Ουδεµία κινηµατογραφική ταινία θα παρουσιάζεται δηµοσίως εντός των υποστατικών (ή του
αντισκήνου) 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 πρότερου λαµβανοµένης
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 αντισκήνου).

Copyright © Leginet Ltd 2002-2005. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginetcy.com

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally
embedded signatures against unauthorized use
8.

∆ικαίωµα 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) … … … … … … … … … …
∆ήµαρχος
(Υπογραφή) … … … … … … … … … …
∆ηµοτικός Γραµµατεύς
ΣΗΜ.:—Η παρούσα άδεια εκπνέει την … … … … … … … … … ηµέραν του … … … … … 19 … .
8 του 65(Ι) του 1996.
ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 85(2)(ια)(i))
Tέλη για διανυκτέρευση σε ξενοδοχεία κ.τ.λ.
Τάξη ξενοδοχειακής επιχείρησης
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)
(xviii)
(xix)
(xx)
(xxi)
(xxii)

Ξενοδοχεία 5 αστέρων … … … … … … … … …
Ξενοδοχεία 4 αστέρων … … … … … … … … …
Ξενοδοχεία 3 αστέρων … … … … … … … … …
Ξενοδοχεία 2 αστέρων … … … … … … … … …
Ξενοδοχεία 1 αστέρος … … … … … … … … …
Ξενοδοχεία χωρίς αστέρα και ξενώνες … … … …
Οργανωµένα διαµερίσµατα πολυτελείας … … … ..
Οργανωµένα διαµερίσµατα, Α΄ τάξης … … … …
Οργανωµένα διαµερίσµατα, Β΄ τάξης … … … …
Οργανωµένα διαµερίσµατα, Γ΄ τάξης … … … … .
Τουριστικά διαµερίσµατα … … … … … … … …
Τουριστικές επαύλεις πολυτελείας … … … … …
Τουριστικές επαύλεις, Α΄ τάξης … … … … … …
Τουριστικές επαύλεις, Β΄ τάξης … … … … … …
Τουριστικές επαύλεις, Γ΄ τάξης … … … … … …
Τουριστικά χωριά, Α΄ τάξης … … … … … … …
Τουριστικά χωριά, Β΄ τάξης … … … … … … …
Οικοτροφεία, Α΄ τάξης … … … … … … … … …
Οικοτροφεία, Β΄ τάξης … … … … … … … … …
Οικοτροφεία, Γ΄ τάξης … … … … … … … … …
Τουριστικές κατασκηνώσεις, Α΄ τάξης … … … …
Τουριστικές κατασκηνώσεις, Β΄ τάξης … … … …

Τέλος που δεν
υπερβαίνει
σεντ
60
54
48
36
30
18
48
36
30
24
24
72
48
36
30
36
24
48
36
24
24
18

Νοείται ότι η ετήσια αύξηση που επιβάλλεται στα τέλη που εκτίθενται στον πιο
πάνω Πίνακα είναι µέχρι του ποσοστού 14% των τελών του προηγούµενου
χρόνου, αρχίζοντας µε βάση τα τέλη που καταβάλλονται αµέσως πριν από την
έναρξη της ισχύος του περί ∆ήµων (Τροποποιητικού) (Αρ.2) Νόµου του 1996.
9 του 65(Ι) του 1996
ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 84 (Z)
Τέλη σκυβάλων
Τέλος που δεν
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(α)
(β)
(γ)

(δ)
(ε)

Οικίες … … … … … … … … … … … … … … …
Καταστήµατα, αποθήκες, καφενεία … … … … … .
Οικοτροφεία, ξενώνες ύπνου ή πανδοχεία,
οργανωµένα διαµερίσµατα, τουριστικά καταλύµατα,
κέντρα αναψυχής … … … … … … … … … … … .
Ξενοδοχεία … … … … … … … … … … … … …
Τυπογραφεία, λιθογραφεία, κλινικές, εργοστάσια,
βιοµηχανικές επιχειρήσεις ή άλλα υποστατικά, εκτός
των αναφεροµένων στις παραγράφους (α), (β), (γ)
και (δ) πιο πάνω … … … … … … … … … … …

υπερβαίνει
£
100
500

4.000
10.000

8.000»

10 του 65(Ι) του 1996.
ΕΒ∆ΟΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 103)
Άδειαι επαγγελµατικών υποστατικών

1. Ετήσιαι Άδειαι—
Βιοτέχναι εργαζόµενοι δι’ ίδιον λογαριασµόν … …
Επαγγελµατίαι ασκούντες ελευθέριον επάγγελµα,
ήτοι ιατροί, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, µηχανικοί,
έµποροι, βιοµήχανοι και επιχειρηµατίες, εργαζόµενοι
ως άτοµα … … … … … … … … … … … … … …
(γ) Εταιρείαι
περιωρισµένης
ευθύνης
ασκούσαι
ασφαλιστικάς,
ατµοπλοϊκάς,
αεροπορικάς
ή
τραπεζικάς εργασίας, ως επίσης και οργανισµοί
χρηµατοδοτήσεως … … … … … … … … … … …
(δ) Εταιρείαι περιωρισµένης ευθύνης µη εµπίπτουσαι
εντός της παραγράφου (γ) ανωτέρω—
(i) Ιδιωτικαί εταιρείαι: είτε ηµεδαπαί είτε αλλοδαπαί
είτε ελεγχόµεναι υπό αλλοδαπών είτε όχι—
(αα) Έχουσαι εκδοθέν µετοχικόν κεφάλαιον µη
υπερβαίνον τας £5.000 ή αριθµόν υπαλλήλων
µη υπερβαίνονται τους 5 … … … … … … …
(ββ) έχουσαι
εκδοθέν
µετοχικόν
κεφάλαιον
υπερβαίνον τας £5.000 αλλά µη υπερβαίνον τας
£10.000 ή αριθµόν υπαλλήλων υπερβαίνοντα
του 5 αλλά µη υπερβαίνοντα τους 10 … … …
(γγ) έχουσαι
εκδοθέν
µετοχικόν
κεφάλαιον
υπερβαίνον τας £10.000 ή αριθµόν υπαλλήλων
υπερβαίνοντα τους 10 … … … … … … … …
Νοείται ότι, εάν οιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία
εµπίπτη εντός περισσοτέρων της µίας κατηγοριών,
αυτή θα κατατάσσεται εις την κατηγορίαν ως προς
την οποίαν καταβάλλεται το υψηλότερον δικαίωµα.

(α)
(β)

(ii)

∆ηµόσιαι Εταιρείαι: είτε ηµεδαπαί είτε αλλοδαπαί
είτε ελεγχόµεναι υπό αλλοδαπών είτε όχι … … …
∆ιά τους σκοπούς του παρόντος Πίνακος η Αρχή
Ηλεκτρισµού Κύπρου, η Αρχή Τηλεπικοινωνιών
Κύπρου, η Επιτροπή Σιδηρών, 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
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Ετήσιον
δικαίωµα µη
υπερβαίνον
£

20

30
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70

90

130

450
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δηµόσιαι εταιρείαι περιωρισµένης ευθύνης.
Οµόρρυθµοι και ετερρόρυθµοι εταιρείαι—
(αα) Έχουσαι αριθµόν υπαλλήλων µη υπερβαίνοντα
τους 5 … … … … … … … … … … … … …
(ββ) έχουσαι αριθµόν υπαλλήλων υπερβαίνοντα τους
5 αλλά µη υπερβαίνοντα τους 10 … … …
(γγ) έχουσαι αριθµόν υπαλλήλων υπερβαίνοντα τους
10 … … … … … … … … … … … … …
(στ) Υπεράκτιαι (offshore) εταιρείαι
(ζ) Συνεργατικά ιδρύµατα
(η) Άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µη εµπίπτοντα εις
οιανδήποτε των ως άνω κατηγοριών … … … … …
(ε)

70
90
130
270
80
80.

2. Εξάµηνοι Άδειαι—
Το ήµισυ των ανωτέρων εκτιθεµένων δικαιωµάτων:
Νοείται ότι η ετήσια αύξηση που επιβάλλεται στα δικαιώµατα που εκτίθενται
στον πιο πάνω Πίνακα είναι µέχρι του ποσοστού 14% των δικαιωµάτων του
προηγούµενου χρόνου, αρχίζοντας µε βάση τα δικαιώµατα που καταβάλλονται
αµέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του περί ∆ήµων (Τροποποιητικού) (Αρ.
2) Νόµου του 1996.
8 του 119 του 1990.
Μεταβατική
διάταξη.

Η ισχύς του άρθρου 7 του παρόντος Νόµου (119 του 1990), αρχίζει την 1η
Μαρτίου 1991.

2 του 223 του 1991.
Ειδικές ∆ιατάξεις
αναφορικά µε το
δηµοτικό τέλος
ακίνητης
ιδιοκτησίας για το
έτος 1991.

Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του βασικού νόµου αναφορικά µε τον
καθορισµό και την ηµεροµηνία είσπραξης του δηµοτικού τέλους ακίνητης
ιδιοκτησίας, για το έτος 1991 θα ισχύουν οι ακόλουθες ειδικές διατάξεις:
(α) Το δηµοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας ανέρχεται σε ποσοστό 12.5 τοις
χιλίοις της εκτιµηµένης αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας, όπως αυτή ήταν
εγγεγραµµένη ή καταχωρηµένη στα βιβλία του οικείου Επαρχιακού
Κτηµατολογικού Γραφείου κατά την 31η ∆εκεµβρίου 1983.
(β) Το δηµοτικό τέλος πρέπει να καταβληθεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 1991.
(γ) Αν το δηµοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας δεν καταβληθεί µέχρι τις 30
Ιουνίου 1992, προστίθεται σ’ αυτό επιβάρυνση ίση προς το εκάστοτε µέγιστο
επιτρεπόµενο επιτόκιο στη ∆ηµοκρατία.

6 του 227(Ι) του
2002.

Ο παρών Νόµος (227(Ι) του 2002) τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003.
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