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Ό -περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Άρ. 3) Νόμος του 1970 εκδίδεται δια 
δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώ-
νως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 89 τοΰ 1970 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1964 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Ι. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Δήμων (Τροποποιη- ZUVUU-OM̂  

τικός) ("Αρ. 3) Νόμος τοΟ 1970 καΐ θά άναγινώσκηται όμοΟ μετά των χίτλον 
περί Δήμων Νόμων του 1964 Κως ("Αρ. 2) τοΟ 1970 (έν τοις εφεξής 64τοθΐ96<ι 
αναφερομένων ώς «ό βασικός νόμος») καΐ ό βασικός νόμος καΐ ό παρών 
Νόμος θά άναφέρωνται όμοό ώς ol περί Δήμων Νόμοι τοϋ 1964 £ως 
("Αρ. .3) τοΟ 1970. 

2. Τό ϋρθρον 138 τοΟ νόμου, δστις θεωρείται ώς ενσωματωθείς 
είς τόν βασικόν νόμον δυνάμει των διατάξεων αύτοΟ, τροποποιείται 
διά τής αντικαταστάσεως της παραγράφου (Δ) αύτοϋ διά τής κάτωθι : 

«(δ) οίονδήποτε φυτόν. είτε αυτοφυές εΐτε μή, οιαδήποτε συσ
σώρευσις ή έναπόθεσις ατινα αποτελούν όχληρίαν ή είναι 
επιβλαβή είς τήν ύγε1αν ή δημιουργούν άκαλαισθησίαν ή είναι 
επιζήμια διά τάς ανέσεις τής περιοχής». 

3. Τά έν τή πρώτη στήλη του Πίνακος αναφερόμενα άρθρα του νόμου, 
ατινα θεωρούνται ως ένσωματωθέντα έν τω βασικω νόμω δυνάμει 
των διατάξεων αυτοΟ, τροποποιοΟνται ώς αναφέρεται έν τή δευτέρα 
στήλη τοϋ ίδΙου Πίνακος. 

ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 3) 
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"Αρθρον τοΟ 
νόμου 

"Αρθρον 106 

"Αρθρον 124 

Τροποποίησις 

Τό εδάφιον (Ι) θά άναγινώσκηται, έρμηνευηται KUI έφαρμόζηται 
ώς έάν τό έν αύτω (γραμμή 4) ποσοστόν των «τεσσάρων τοΐς εκα
τόν» ήτο «πέντε τοις εκατόν». 

, (α) Ε\ς τό τέλος το 0 έδαφίου(Ι) προστίθεται ή ακόλουθος επιφύ

λαξη 
«Νοείται δτί έν ούδεμιφ περιπτώσει τό Συμβούλιον δύναται νά 

συνάψη δάνειον ή δάνεια όψεως τό ποσόν τών,όποΐων υπερβαίνει 
συνολικώς κατά τήν διάρκειαν ρίουδήποτε Ετους τά δέκα τοις 
εκατόν των προϋπολογισθέντων εσόδων τοΟ προϋπολογισμοΟ 
τοΟ δήμου διά τό Ετος τοΟτο.» 
(β) η έπιφυλαξις τής παραγράφου (α) του εδαφίου (2) θά άναγι

νώσκηται, έρμήνεύηται καΐ έφαρμόζηται ώς έάν at έν αύττ] λέξεις 
«πέντε τοίς εκατόν» (γραμμή 3) ηααν «δέκα τοίς εκατόν». 
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"Αρθρον 
τοΰ νόμου 

"Αρθρον 125 

"Αρθρον 126 

Άρθρον 139 

"Αρθρον 141 

"Αρθρον 143 

Τροττοττοίησις 

(γ) Ή παράγραφος (h) τοΰ εδαφίου (2) διαγράφεται καΐ αντικαθί
σταται διά της ακολούθου 

«(//) νά χορηγή φιλοδωρήματα καί συντάξεις εις υπαλλήλους 
και ύπηρέτας του δήμου, ώς και εις χήρας και τέκνα αυτών, καΐ 
νά ίδρύη ταμεΐον συντάξεων. Ή χορήγησις τών τοιούτων φιλο
δωρημάτων και συντάξεων, ώ ς καί πάν σχετικόν ή παρεμπίπτον ή 
έπακόλουθον θέμα (περιλαμβανομένης καί προνοίας περί τοΰ τι 
θα περιλαμβάνη ό δρος «τέκνα»), θά καθορίζηται διά κανονισμών 
εκδιδομένων Οπό τοΰ Συμβουλίου δυνάμει τών διατάξεων τοϋ 
άρθρου 125 τοϋ παρόντος Νόμου». 
(0) Είς το τέλος τοΰ εδαφίου (2) προστίθεται ή ακόλουθος νέα παρά

γραφος : 
«(ιστ) νά ρυθμίζη την χρήσιν ή λειτουργίαν κολυμβητηρίων και 

κολυμβητικών δεξαμενών ακαλύπτων ή κεκαλυμμένων, μή τελου
σών ύπό τήν διοίκησίν των, προς— 

(i) έξασφάλισιν της καθαριότητος τοΰ εντός αυτών υπάρχοντος 
ύδατος καί τήν άπαλλαγήν τούτου έκ τών πάσης φύσεως 
ξένων ουσιών επιβλαβών εις τήν ύγείαν τών λουσμένων 

(ii) έξασφάλισιν της επάρκειας και καθαριότητος τών έπ* αυτών 
εγκαταστάσεων 

(iii) ρύθμισιν της διαγωγής τών εϊς ταΰτα ή ταύτας συχναζόντων 
π ρ ο σ ώ π ω ν και 

(iv) παρεμπόδισιν ατυχημάτων : 
Νοείται δτι ή παρούσα παράγραφος δεν τυγχάνει 

εφαρμογής έϊτί κολυμβητηρίων ή κολυμβητικών δεξαμενών 
μή προοριζομένων προς χρήσιν ύπό τοΰ κοινοϋ καί διά 
τήν χρήσιν ή εν σχέοει προς τήν χρήσιν τών όποιων ουδε
μία έπιβάρβνοις επιβάλλεται.». 

Το εδάφιον (Ι) θά άναγινώσκηται, έρμηνεύηται καί έφαρμόζηται 
ώ ς εάν αϊ έν αύτώ λέξεις «πέντε λίρας» (γραμμαί 3 και 4) και «μίαν 
λίραν» (γραμμή 5) ήσαν αϊ λέξεις «είκοσι πέντε λίρας» και «πέντε 
λίρας», αντιστοίχως. 

(α) Ή παράγραφος (α) τοΰ εδαφίου (Ι) θά άναγινώσκηται, έρμη
νεύηται καί έφαρμόζηται ώς έάν ευθύς μετά τάς λέξεις «και νά ρυθ
μίζη οιονδήποτε θέμα» (γραμμή 4) ήσαν αί λέξεις «καί νά προνοή 
διά τήν πληρωμήν δικαιωμάτων». 

(β) Ευθύς μετά τήν παράγραφον (α) τοΰ εδαφίου (Ι) έντίθεται ή 
ακόλουθος νέα παράγραφος : 

«(αϊ) νά όρίζη οδούς ή χώρους διά τήν στάθμευσιν οχημάτων 
και νά προνοή διά, καί ρυθμίζη, τήν έγκατάστασιν μετρητών 
σταθμεύσεως εϊς τοιαύτας οδούς ή χώρους καί νά προνοή διά τήν 
πληρωμήν δικαιωμάτων έν σχέσει προς τήν τοιαύτην στάθμευσιν». 

Ή έπιφύλαξις θά άναγινώσκηται, έρμηνεύηται καί έφαρμόζηται 
ώ ς έάν ευθύς μετά τάς λέξεις «δεν δύναται νά εύρεθή» (γραμμή 2) 
ήσαν αί λέξεις «ή παραλείπη ή αμελή νά αρη τήν όχληρίαν». 

Τό άρθρον θά άναγινώσκηται. έρμηνεύηται καί έφαρμόζηται ώ ς 
έάν αντί τών λέξεων «πέντε λίρας» (γραμμή 13) ήσαν αϊ λέξεις «είκοσι 
πέντε λίρας» ' . ; 

Τό δρθρον θά άναγινώσκηται. έρμηνεύηται καί έφαρμόζηται ώ ς 
έάν αντί τών λέξεων «διακόσια πεντήκοντα μίλς» (γραμμή 4) ήσαν 
αϊ λέξεις «τρείς ΧΟρας» ' % « 
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"Αρθρον 
τοϋ νόμου Τροποποίησις 

"Αρθρον 155 

"Αρθρον 157 

Αρθρον 159 

Αρθρον 159 
(ώς τοϋτο 

άνηριθμήθη). 

"Αρθρον 163 
(ώς τοϋτο 

άνηριθμήθη). 

"Αρθρον 171 
(ώς τοϋτο 

άνηριθμήθη). 

"Αρθρον 178 
(ώς τοϋτο 

άνηριθμήθη). 

"Αρθρον 182 
(ώς τοϋτο 

άνηριθμήθη). 

Το εδάφιον (3) διαγράφεται και αντικαθίσταται ύπό τοϋ ακολού
θου : 

«(3) Πάν πρόσωπον παραβαΐνον τάς διατάξεις τοϋ παρόντος 
άρθρου ή οιονδήποτε δρον αδείας χορηγηθείσης δυνάμει τοϋ πα
ρόντος άρθρου είναι ένοχον αδικήματος καί εν περιπτώσει κατα
δίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς 
δεκαπέντε λίρας.». 

(α) Ή έπιφύλαξις (c) τοϋ εδαφίου (Ι) διαγράφεται καί αντικαθί
σταται δια της ακολούθου: 

«(y) ουδέν τών εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων θά 
έφαρμόζηται έπ! υπαλλήλων καί υπηρετών ευρισκομένων μονί
μως εν τη δημοσία υπηρεσία ή εν τη υπηρεσία τοϋ *Εβκάφ.». 
(β) Ευθύς μετά το εδάφιον (3) προστίθεται το άκόλουθον νέον 

εδάφιον : 
«(4) Πάς εργοδότης οφείλει, άμα τη αιτήσει τοϋ Συμβουλίου, 

νά δηλώση εγγράφως εντός ενός μηνός εις το Συμβούλιον το 
όνομα, τήν διεύθυνσιν καί τάς ετησίας άπολαβάς παντός υπ' 
αύτοΰ έργοδοτουμένου.». 

Διαγράφεται τών υπολοίπων άρθρων άναριθμουμένων καταλλή

λως. 

Τό άρθρον θά άναγινώσκηται, έρμηνεύηται και έφαρμό
ζηται ώς εάν άντι τών λέξεων «εν τω Μέρει III» (γραμμή Ι) ήσαν 
αϊ λέξεις «εν τω Μέρει II». 

(α) Ευθύς μετά τό εδάφιον (Ι) έντίθεται τό άκόλουθον νέον εδά
φιον (2). τών υφισταμένων εδαφίων (2), (3) και (4) άναριθμουμένων 
εις (3), (4) και (5) αντιστοίχως : 

«(2) Έν οιαδήποτε αδεία εκδιδομένη δυνάμει τοϋ εδαφίου (Ι) 
τό Συμβούλιον δύναται νά περιορίση τήν πλανοδιοπώλησιν είς 
ώρισμένας περιοχάς ή οδούς εντός τών δημοτικών ορίων.». 
(β) Τό εδάφιον (5) (ώς τοϋτο έχει άναριθμηθή ανωτέρω) θά άναγι

νώσκηται, έρμηνεύηται καί έφαρμόζηται ώς εάν άντι τών λέξεων 
«πέντε λίρας» (γραμμή 3) ήσαν αί λέξεις «δεκαπέντε λίρας». 

Τό εδάφιον (2) θά άναγινώσκηται, έρμηνεύηται και έφαρμόζηται 
ώς έάν άντι τών λέξεων «τρεις λίρας» (γραμμή 3) ήσαν αί λέξεις 
«δεκαπέντε λίρας». 

To dpGpov θά άναγινώσκηται, έρμηνεύηται καί έφαρμόζηται ώς 
έάν άντι τών λέξεων «τρεΐς λίρας» (γραμμαί 4 και 5) ήσαν αί λέξεις 
«δεκαπέντε λίρας». 

Τό άρθρον θά άναγινώσκηται, έρμηνεύηται καί έφαρμόζηται ώς 
έάν ευθύς μετά τάς λέξεις «έν τη εκτελέσει οιασδήποτε διατάξεως 
τοϋ παρόντος Νόμου» (γραμμαί 2 καί 3) ήσαν.αί λέξεις «ή κανο
νισμών εκδοθέντων δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου», καί ώ ς έάν αντί 
τών λέξεων «δύο λίρας» (γραμμή 4) και «δεκατέσσαρας ημέρας» 
(γραμμή 5) ήσαν αϊ λέξεις «είκοσι πέντε λίρας» καί «τρεϊς μήνας», 
αντιστοίχως. 
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"Αρθρον 
τοΰ νόμου 

"Αρθρον 186 
(ώς ΤΟΟΤΟ 

άνηριθμήθη). 

Τροποποίησις 

Το άρθρον θά άναγινώσκηται, έρμηνεύηται και έφαρμόζηται ώ ς 
έάν ευθύς μετά τάς λέξεις «οίασδήττοτε διατάξεως τοΰ παρόντος 
Νόμου» (γραμμαΐ Ι καί 2) ήσαν αί λέξεις «η κανονισμών εκδοθέντων 
δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου». 

Δέκατος Τα Μέρη Ι καί II διαγράφονται και αντικαθίστανται διά τοΰ άκο
Πίναξ. λούθου νέου Μέρους Ι, τοΰ υφισταμένου Μέρους III άναριθμουμένου 

ώ ς II : 

«ΔΕΚΑΤΟΙ ΠΙΝΑΞ 
Μέρος Ι. 

("Αρθρα 157 και 158) 
Έτήσιον δικαίωμα 

Κ ο τ η γ ο ρ ί α ι Π ρ ο σ ώ π ω ν : μή υπερβαίνον 

( α ) Έ τ ή σ ι α ι " Α δ ε ι α ι : 
Ι. Έργάται και άλλοι ημερομίσθιοι μη έχοντες τακτικήν άπασχό

λησιν 
2. Μισθωτοί τών οποίων αί έτήσιαι άπολαβαι δεν υπερβαίνουν 

τάς £750 
3. Μισθωτοί τών οποίων αί έτήσιαι άπολαβαι υπερβαίνουν τάς £750 

άλλα δεν υπερβαίνουν τάς £1,500 
4. Μισθωτοί τών οποίων αί έτήσιαι άπολαβαι υπερβαίνουν 

τάς £1,500 άλλα δεν υπερβαίνουν τάς £3,000 
5. Μισθωτοί τών οποίων αί έτήσιαι άπολαβαι υπερβαίνουν 

' τάς £3,000 
6. Βιοτέχναι εργαζόμενοι δι* ίδιον λογαριασμόν 
7. Έπαγγελματίαι ασκούντες έλευθέριον επάγγελμα, ήτοι ιατροί, 

δικηγόροι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, έμποροι, βιομήχανοι και 
έπιχειρηματίαι, εργαζόμενοι ώ ς άτομα 

8. Έταιρεϊαι περιωρισμένης ευθύνης : 
Ιδιωτικοί . . . . . . . . 
Δη μόσιαι . . . . . . . . 

9. "Ομόρρυθμοι και ετερόρρυθμοι έταιρεϊαι 
10. Άλλοδαπαΐ έταιρεϊαι εγγεγραμμένοι έν Κυπρω καί άσκοϋσαι 

ασφαλιστικός, ατμοπλοϊκός, άεροπορικάς, τραπεζιτικός καί 
λοιπάς έμπορικάς εργασίας 

11. Συνεργατικά Ιδρύματα 
12. "Αλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μή εμπίπτοντα εις οιανδήποτε 

τών άνω κατηγοριών . . . 

(β) " Ε ξ ά μ η ν ο ι ά δ ε ι α ι : 
Τό ήμισυ τών ανωτέρω εκτιθεμένων δικαιωμάτων. 
Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Πίνακος ή "Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, ή 

"Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, ή 'Επιτροπή Σιτηρών καί τά Συμβούλια Ύδατο
προμηθείας έν τή έδρα των, καί εκαστον τών είς τάς αλλάς πόλεις γραφείων αυτών, 
θά θεωρώνται καί ταξινομώνται ώ ς δημόσιοι έταιρεϊαι περιωρισμένης ευθύνης.». 
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