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Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 50 του 1986 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ (ΑΡ.4) ΤΟΥ 1986 

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

ποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 1986 και θα αναγιγνώσκεται ομού μετά 
των περί Δήμων Νόμων του 1985 έως (Αρ. 4) του 1986 (εν τοις 
εφεξής αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος»), ο δε βασικός νόμος 
και ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Δήμων Νόμοι 
του 1985 έως (Αρ. 5) του 1986. 

2. Το εδάφιον (1) του άρθρου 31 του βασικού νόμου τροπο

ποιείται διά της εν αυτώ προσθήκης, ευθύς μετά τας λέξεις «Αι 
διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων 
Νόμου» (πρώτη και δευτέρα γραμμαί), της φράσεως, «πλην των 
διατάξεων αίτινες αφορούν εις τας γνωστοποιήσεις τας προνοουμέ

νας 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 Δημοκρατίας και 
τοιχοκολλουμένων εις περίοπτα μέρη των δημοτικών ορίων του 
οικείου δήμου και». 

3.— (α) Το εδάφιον (1) του άρθρου 139 του βασικού νόμου 
διαγράφεται και αντικαθίσταται διά των ακολούθων νέων εδαφίων, 
του υφισταμένου εδαφίου (2) αναριθμουμένου ως εδαφίου (3):— 

«(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως, 
οσάκις κατά την κρίσιν αυτού αι υφιστάμενάι συνθήκαι 
και εν γένει το δημόσιον συμφέρον επιβάλλουν τούτο, 
διάταξη την μη διεξαγωγήν εκλογών εν σχέσει προς 
δήμον ο οποίος κείται εις περιοχήν μη ελεγχομένην 
υπό της Δημοκρατίας: 

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 μεταγενέστερο ν χρόνον να διάταξη 
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. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

111 του 1985 
1 του 1986 
8 του 1986 

25 του 1986 
39 του 1986. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 31 
του βασικού . 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 
139 του βασι
κού νόμου. 
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(2) Οσάκις ήθελεν εκδοθή διάταγμα δυνάμει του εδαφίου 
(1) όσον αφορά τας πρώτας γενικάς δημοτικός 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 επηρεαζόμενου δήμου 
διά περίοδον έξ μηνών, από της εκδόσεως του δια

τάγματος ή μέχρις ότου διεξαχθούν εκλογαί εν σχέσει 
προς τον τοιούτον δήμον, οιαδήποτε των δύο ημερο

μηνιών είναι η προγενεστέρα:», 
(β) Το εδάφιον (3) του άρθρου. 139 του βασικού νόμου, ως τούτο 

ανηριθμήθη, τροποποιείται διά της εκ της παραγράφου (α) αυτού 
διαγραφής των εν αρχή λέξεων «Η δημοτική επιτροπή» (πρώτη 
γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «Εις 
οιανδήποτε άλλην περίπτωσιν, το Υπουργικόν Συμβούλίον διορίζει 
δημοτικήν Επιτροπή ν ήτις». . 


