
I.E., Παρ. I, 921 Ν. 87/72 
Αρ. 976, 1.12.72 

Ό περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1972,. εκδίδεται δια δημοσιεύ
σεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω 
"Αρθρω 52 του Συντάγματος . 

'Αριθμός 87 του 1972 

ΝΟΜΟΣ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ω Ν ΤΟΥΣ Π Ε Ρ Ι ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 1964 Ε Ω Σ ( Ά ρ . 3) ΤΟΥ 1970 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Δήμων (Τροποποιη- Συνοπτικός 
τικός) Νόμος του 1972 και θα άναγινώσκηται όμου μετά των τίτλος, 
περί Δήμων Νόμων του 1964 εως ('Αρ. 3) του 1970 (εν τοις εφεξής 64τοΰΐ964 
αναφερομένων ώς «ό βασικός νόμος») και ό βασικός νόμος και ό Ι5τοθΐ966 
παρών Νόμος θα άναφέρωνται όμοϋ ώς οι περί Δήμων Νόμοι τοϋ· 9τοϋΐ970 
1964 εως 1972. - ίΙ^ΙΙΙη 

^ 89 του 1970. 
2 . Έ ν τω παρόντι Νόμω, εκτός έάν εκ του κειμένου προκύπτη άν Ερμηνεία, 

τίθετος έννοια— 
«νόμος» σημαίνει τον περί Δ ή μ ω ν Νόμον καθ' δ μέτρον οδτος κ εφ. 240. 

ένεσωματώθη έν τω βασικω νόμω. 

3 . Ό βασικός νόμος τροποποιείται δια τής έν αύτώ ένθέσεως, Προσθήκη είς 
ευθύς μετά το άρθρον 21,. του ακολούθου νέου άρθρου : τόνβασικόν 

_ . . , . _ , . _ . , . . , , _ , „ „ , , νόμοννέου 
«Εξουσία τοΰ 21 Α. Το Συμβουλιον κέκτηται εξουσιαν όπως, τη εγκρι &ρθρου2ΐΑ. 
Συμβουλίου σ ε ι T O Q Υπουργ ικού Συμβουλίου, έκδίδη Κανονισμούς, 
κ'ανονΓσμών δημοσιευόμενους έν τή έπισήμω έφημερίδί τής Δημοκρα
•περί γενικών τίαζ, διά τών όποιων νά καθορίζη τους γενικούς δρους 
δρωνύπη υπηρεσίας τών υπαλλήλων τοΰ δήμου,, τά τής ασκήσεως 
ρεσίαςτών τγης έπ' αυτών πειθαρχικής εξουσίας και γεν ικώς παν 
κλπ"1 ω ν ' παρεμπίπτον και συναφές προς τά ανωτέρω θέμα : 

Νοείται δτι οι τοιούτοι Κανονισμοί δεν θά αντίκεινται 
και θά συνάδωσι,. προς τάς διατάξεις του άρθρου 21 του 
παρόντος Νόμου και τών άρθρων 67, 68, 69 και 73 του 
νόμου.». 

4 . Το άρθρον 23 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται διά τής εις το Τροποποίησις 
τέλος αυτού προσθήκης του ακολούθου νέου εδαφίου : τοϋ άρθρου 23 

«(5) Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και τηρουμένων τών 
διατάξεων τοΰ νόμου και οιουδήποτε έτερου νόμου, το συμβουλιον 
κέκτηται έξουσίαν σπως, τή έγκρίσει του Υπουργ ικού Συμβουλίου, 
άξιοποιή καθ ' οιονδήποτε τρόπον πασαν κινητήν ή άκίνητον Ίδιο
κτησίαν κατεχομένην ή άνήκουσαν είς τόν δήμον.». 

5 . Ή υποπαράγραφος (i) τής παραγράφου (ιε) (έν τω Ά γ γ λ ι κ ώ Τροποποίησις 
κειμένω παραγράφου (ο) ) τοΰ εδαφίου (2) τοΰ άρθρου 124 τοΰ νόμου, τοΰ άρθρου 
δπερ θεωρείται ώς ένσωματωθέν έν τω βασικω νόμω δυνάμει τών ^ 4 τοΰ 
διατάξεων αύτοΰ, τροποποιείται ως ακολούθως : ν μου ' 

(α) Διά τής έξ αυτής δ ιαγραφής τών λέξεων «τοΰ περί Ξενοδο
χείων Νόμου» (δευτέρα και τρίτη γραμμα ί ) και τής αντικαταστα

τού βασικού 
νόμου. 
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σεώς των διά τών λέξεων «του περί Ξενοδοχείων καΐ Τουριστικών 
Καταλυμάτων Νόμου του 1969, ή οιουδήποτε έτερου Νόμου τροπο
ποιοΰντος ή άντικαθιστώντος τούτον»" 

(β) δια της εκ τοΰ περιθωρίου αυτής διαγραφής της λέξεως 
και αριθμού «Κεφ. 138» και της αντικαταστάσεως των δια τών ακο
λούθων αριθμών καΐ λέξεων : 

«40 του 1969 
52 του 1970»' και 

(γ) δια της εξ αυτής διαγραφής τών λέξεων «είκοσι πέντε» 
(έκτη γραμμή) και τής αντικαταστάσεως των δια τής λέξεως 
«εκατόν». 

6. Το άρθρον 126 του νόμου, δπερ θεωρείται ώς ένσωματωθέν εν 
τω βασικώ νόμω δυνάμει τών διατάξεων αύτοΰ, τροποποιείται ώς 
ακολούθως : 

(α) Δια.τής προσθήκης ευθύς μετά τήν παράγραφον (ζ) (έν τω 
Άγγλικώ κειμένω παραγράφου (g)) του εδαφίου (i) άύτοΰ,, τής 
ακολούθου νέας παραγράφου : 

«(η) Νά δρίζη σημεία διασταυρώσεως τών όδών υπό μαθητών 
καθ' όδόν προς το σχολεΐον των και εξ αύτου (έν τοΐς εφεξής 
καλούμενα «διαβάσεις μαθητών»), νά προβαίνη είς τάς αναγ
καίας διευθετήσεις διά περιπολίας κατά τάς καταλλήλους ώρας, 
νά έξουσιοδοτή κατάλληλα πρόσωπα, φέροντα όρισθησομένην υπό 
του Υπουργού" στολήν, ίνα διά τής επιδείξεως σήματος όρισθη
σομένου υπό του συμβουλίου, υποχρέωση πάν πρόσωπον, το 
όποιον όδηγεΐ ή προωθεί όχημα προσεγγίζον διάβασιν μαθητών 
δπως σταματήση το όχημα τούτο, και γενικώς νά ρυθμίζη παν 
θέμα σχετιζόμενον προς διαβάσεις μαθητών.»' και 
(β) διά τής ένθεσεως, ευθύς μετά το εδάφιον (1) αύτου, του 

ακολούθου νέου εδαφίου : 
«■(ΙΑ) Διά τήν καλυτέραν έφαρμογήν τών διατάξεων του πα

ρόντος άρθρου και τών δυνάμει τούτου εκδιδομένων κανονισμών— 
(α) ·5 'Υπουργός δύναται, τή αιτήσει οιουδήποτε συμβουλίου, 

νά διορίση ώς τροχονόμους τοσαΰτα ίκανά και κατάλληλα πρό
σωπα και ύπό τοιούτους δρους ώς το συμβούλιον ήθελεγ ορί
σει. Μετά τον διορισμόν των, οί τροχονόμοι θεωρούνται ώς 
δημοτικοί υπάλληλοι έργοδοτούμενοι ύπό του συμβουλίου, καί, 
έκτος εάν άλλως προβλέπηται ρητώς έν τω παρόντι έδαφίω, 
αί διατάξεις του παρόντος νόμου έν σχέσει προς δημοτικούς 
υπαλλήλους, περιλαμβανομένων και τών περί πειθαρχίας καί 
απολύσεως, εφαρμόζονται καί επί τών τροχονόμων' 

((5) ή αμοιβή τών τροχονόμων καί οίαιδήποτε ετεραι δαπά
ναι τάς όποιας υφίσταται δήμος διά ή έν σχέσει προς την άπα
σχόλησιν αυτών καταβάλλονται εκ τοΰ ταμείου του δήμου 
τούτου* 

(γ) τά ύπό τών τροχονόμων έκτελούμενα καθήκοντα καθο
ρίζονται διά Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου* 

(δ) προ τής αναλήψεως τών καθηκόντων των, οί τροχονόμοι 
εκπαιδεύονται καταλλήλως, τοΰ 'Αρχηγού τής 'Αστυνομίας 
δντος υπευθύνου δπως μεριμνήση διά τήν παροχήν τής εκπαι
δεύσεως ταύτης' 

(ε) ό 'Αρχηγός τής 'Αστυνομίας κέκτηται έξουσίαν δπως εκ 
μέρους τοΰ συμβουλίου άσκή έποπτείαν επί τών τροχονόμων 
εν τή εκτελέσει τών καθηκόντων των καί δέον ν' άναφέρη είς 
το συμβούλιον οιονδήποτε παράπτωμα ή παράλειψιν εκτελέ
σεως καθήκοντος εκ μέρους οιουδήποτε τροχονόμου' 
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(στ) οί τροχονόμοι φέρουσι τοιαύτην στολήν οΐαν ό Υπουρ
γός ήθελεν ορίσει καί δεν ένεργουσιν ώς τροχονόμοι δτσν δεν 
φέρωσι την στολήν ταύτην 

(ζ) εν τη εκτελέσει των καθηκόντων των, καί μόνον καθ' δ 
μέτρον εκτείνονται τα καθήκοντα ταύτα, οί τροχονόμοι κέκτην
τα ι έξουσίαν δπως λαμβάνωσι το δνομα καί τήν διεύθυνσιν 
οιουδήποτε προσώπου παραβαίνοντος ή παραλείποντος να συμ
μορψωθή προς τους κανονισμούς ή τάς οδηγίας της τροχαίας, 
ζητώσι παρ' οιουδήποτε τοιούτου προσώπου δπως παράσχη 
οιανδήποτε σχετικήν πληροψορίαν καί λαμβάνωσι τα στοιχεία 
οιουδήποτε οχήματος εν σχέσει προς το δττοιον έχει διαπραχθή 
οιαδήποτε τοιαύτη παράβασις ή παράλειψις' 

(η) εν σχέσει προς αδικήματα τα όποια έμπίπτουσιν εις τάς 
αρμοδιότητας των τροχονόμων καί επί των οποίων εφαρμόζεται 
ό περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Τροχαίων 'Αδικημάτων Νόμος, οί 84τοϋΐ963. 
τροχονόμοι δύνανται, δυνάμει διευθετήσεως μετά τού 'Αρχηγού 
της 'Αστυνομίας νά άσκώσι τάς ύπό του άρθρου 3 ή του άρθρου 
8 του ρηθέντος Νόμου άνατιθεμένας εις αστυνομικούς αρμοδιό
τητας, αλλά μόνον καθ' δ μέτρον εκτείνονται τά καθήκοντα 
των τροχονόμων 

(θ) παν πρόσωπον δπερ, δταν κληθη ύπό τίνος τροχονόμου, 
παραλείπει νά δώση το δνομα καί την διεύθυνσιν του, ή οιαν
δήποτε σχετικήν πληροψορίαν, ή δίδει ψευδές δνομα, ή ψευδή 
διεύθυνσιν ή ψευδή πληροψορίαν, εΐναι ενοχον αδικήματος δυ
νάμει του άρθρου 182.». 

7. Ή έπιφύλαξις (γ) (ώς αυτή εκτίθεται εν τω Πίνακι του περί Τροποποίηση 
Δήμων (Τροποποιητικού) (Άρ . 3) Νόμου του 1970) του εδαφίου (1) τοΰ όρθρου 
του άρθρου 157 του Νόμου, δπερ θεωρείται ώς ένσωματωθέν έν τω

 157τ
°ο 

βασικω νόμω δυνάμει των διατάξεων αύτοΟ, διαγράφεται καί άντι 8/°ooi970 
καθίσταται διά των ακολούθων επιφυλάξεων : 

«(γ) Το συμβούλιον καθορίζει συμψώνως προς το παρόν εδάφιον 
τά δικαιώματα τά πληρωτέα ύπό μονίμων υπαλλήλων καί υπηρετών 
της Δημοκρατίας καί έν τη υπηρεσία τού Έβκάφ άνευ ύπ' αυτών 
υποβολής αιτήσεως δι' άδειαν' 

(δ) πάν πρόσωπον άναψερόμενον έν τη επιφυλάξει (γ ) δύναται, 
εντός επτά ήμερων από της ε'ις αυτό κοινοποιήσεως του καθορι
σμού του δικαιώματος, νά ύποβάλη εφεσιν εις τον "Έπαρχον της 
Επαρχίας του κατά της επιβολής του δικαιώματος ή του ποσοΟ 
αύτου, πάσα δε διαφορά ώς προς τον δήμον εις δν τά δικαιώματα 
δέον νά καταβάλλωνται αναφέρεται εις τον Ύπουργόν δστις καί 
αποφασίζει σχετικώς.». 


