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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2138 της 25ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1986 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 39 του 1986 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 

1985 ΚΑΙ 1986. 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Δήμων (Τροπο

ποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1986 και θα αναγινώσκηται ομού μετά 
των περί Δήμων Νόμων του 1985 έως (Αρ. 3) του 1986 (εν τοις 
εφεξής αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος»), ο δε βασικός νόμος 
και ο παρών Νόμος θα αναφερωνται ομού ως οι περί Δήμων Νόμοι 
του 1985 έως (Αρ. 4) του 1986. 

2. Το άρθρον 6 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της 
καταργήσεως της επιφυλάξεως του εδαφίου (4) αυτού, της αντι

καταστάσεως εις το τέλος του εδαφίου (4) των δύο τελειών διά 
τελείας και της εν αυτώ προσθήκης των ακολούθων νέων εδαφίων: 

«(5) (α) Το Υπούργικόν Συμβούλιον διά διατάγματος δημοσιευομέ

νου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
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 καταργήσεως του. 

(β) Επί τη εκδόσει διατάγματος καταργήσεως δήμου δυνάμει 
της παραγράφου (α) ισχύουσι, τηρουμένων των αναλογιών, 
αι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3). 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

111 του 1985 
1 του 1986 
8 του 1986 

25 του 1986. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίησις 
του άρθρου 31 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 32 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 33 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 34 
του βασικού 
νόμου. 

(6) Δημοψήφισμα δυνάμει του εδαφίου (5) διατάσσεται υπό του 
Υπουργού εάν το συμβούλιον του επηρεαζόμενου δήμου δι' 
αιτήσεως του προς τον Υπουργόν, ζητήση την διεξαγωγήν 
του». 

3. Το άρθρον 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της εν τω έδαφίω (1) αυτού ενθέσεως, ευθύς μετά τας 

λέξεις «περάτωσιν της ψηφοφορίας» (8η γραμμή), των 
λέξεων «και την διαλογήν των ψήφων»· και 

(β) διά της διαγραφής του εδαφίου (3) αυτού. 
4. Το άρθρον 32 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εξ 

αυτού διαγραφής των λέξεων «διαλογής των ψήφων» (1η γραμμή) και 
της αντικαταστάσεως των διά της λέξεως «ψηφοφορίας». 

5. Το εδάφιον (4) του άρθρου 33 του βασικού νόμου τροπο

ποιείται διά της εν αυτώ ενθέσεως, ευθύς μετά την λέξιν «υπο

ψηφίων» (2α και 3η γραμμαί), της φράσεως «οι οποίοι έχουσι κατά 
σειράν τους περισσοτέρους σταυρούς προτιμήσεως και εάν δεν 
υπάρχουν τοιούτοι υποψήφιοι». 

6. Το εδάφιον (4) του άρθρου 34 του βασικού νόμου τροπο

ποιείται διά της εν αυτώ ενθέσεως, ευθύς μετά τας .λέξεις «των 
υποψηφίων αυτών» (τρίτη γραμμή), της φράσεως «οι οποίοι έχουσι 
κατά σειράν τους περισσοτέρους σταυρούς προτιμήσεως και εάν δεν 
υπάρχουν τοιούτοι υποψήφιοι». 


