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Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 14 του 1987 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ . 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Δήμων (Τροποποιη
τικός) Νόμος του 1987 και θα αναγιγνώσκηται ομού μετά των περί 
Δήμων Νόμων του 1985 έως (Αρ. 8) του 1986 (εν τοις εφεξής ανα
φερομένων ως «ο βασικός νόμος») ο δε βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Δήμων Νόμοι του 1985 έως 1987. 

«Αλλαγή 
ονόματος 
δήμου. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της ενθέσεως, ευθύς μετά το 
άρθρον 7 αυτού, του ακολούθου νέου άρθρου 7Α: 

7Α.—(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά δια
τάγματος δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, να αλλάξη το όνομα οιουδήποτε δήμου. 

(2) Διάταγμα 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 διενεργη
θείσα 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 υπήρξε ν αλλαγή του 
ονόματος.». 

3. Το άρθρον 23 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της διαγραφής 
του εδαφίου (5) αυτού και της αντικαταστάσεως του διά του ακολούθου 
νέου εδαφίου (5): 

«(5) Επί τη υποβολή εκάστης προτάσεως υποψηφιότητος κατα
τίθεται, 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 ή υπό ή εκ μέρους του υποψηφίου, ως θα ήτο 
η περίπτωσις, του οικείου ποσού και τα έγγραφα υποβολής υποψη
φιότητος δεν δύνανται να γίνουν δεκτά άνευ της τοιαύτης καταθέσεως 
ή προσαγωγής της τοιαύτης αποδείξεως. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Π1 του 
1 του 
8 του 
25 του 
39 του 
50 του 
114 του 
121 του 
149 του 

1985 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986. 

Τροποποίησις 
του βασικού 
νόμου διά της 
ενθέσεως νέου 
άρθρου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 23 
του βασικού 
νόμου. 
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Το ποσόν τούτο επιστρέφεται εις τον συνδυασμό ν υποψηφίων, τον 
ανεξάρτητον υποψήφιον ή τον υποψήφιον δήμαρχον ή, εν περιπτώσει 
θανάτου υποψηφίου τινός, εις τους νομίμους αυτού αντιπροσώπους, 
εάν αποσύρουν την υποψηφιότητα των ή εάν δεν χωρήση η ψηφο
φορία. 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 κατα
τίθεται εις το Πάγιον Ταμείον της Δημοκρατίας: 

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 περι
πτώσεως, το ποσόν τούτο επιστρέφεται εις αυτόν.». 

Τροποποίησις 
του άρθρου 40 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 44 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το εδάφιον (2) του άρθρου 40 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

(α) Διά της διαγραφής, εις το τέλος της παραγράφου (β) αυτού, του 
κόμματος, της αντικαταστάσεως του διά άνω τελείας και της 
προσθήκης της λέξεως «ή»· και 

(β) διά της προσθήκης, ευθύς μετά την παράγραφον (β) αυτού, της 
ακολούθου νέας παραγράφου (γ): 
«(γ) εις οιανδήποτε λέσχην, ξενοδοχείον ή εστιατόριον: 

(i) πωλεί ή διαθέτει προς κατανάλωσιν οιονδήποτε 
οινοπνευματώδες ποτόν ή 

(ii) καταναλίσκει οιονδήποτε οινοπνευματώδες ποτόν,». 

5. Το εδάφιον (1) του άρθρου 44 του βασικού νόμου τροποποιείται 
διά της διαγραφής των λέξεων «δύναται, από καιρού εις καιρόν, να 
διορίζη» (1η και 2α γραμμαί) και της αντικαταστάσεως των διά της 
λέξεως «διορίζει». 

Τροποποίησις 
του άρθρου S4 
του βασικού 
νόμου. 

6. '■ Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 54 του βασικού 
νόμου τροποποιείται διά της διαγραφής, ευθύς μετά τας λέξεις «εις το 
εδάφιον» (1η γραμμή) του αριθμού «(1)» και της αντικαταστάσεως του 
διά του αριθμού «(2)». 

Τροποποίησις 
του άρθρου 66 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρον 66 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της προσθή
κης, ευθύς μετά το εδάφιον (3) αυτού, του ακολούθου νέου εδαφίου (4), 
του υφισταμένου εδαφίου (4) αναριθμουμένου ως εδάφιον (5): 

«(4) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται μετά την 31ην Μα·ί·ου 
του έτους διά το οποίον ενεκρίθη προϋπολογισμός, να εγκρίνη 
οιανδήποτε δαπάνη ν διενεργηθείσαν υπό συμβουλίου δήμου καθ' 
υπέρβασιν εγκριθέντος κονδυλίου διά εγκριθέντα σκοπόν προβλεπό
μενον εις τον προϋπολογισμόν του εν λόγω δήμου, εάν τούτο είναι 
αναγκαίον διά την συνέχισιν παροχής εγκεκριμένων υπηρεσιών υπό 
του δήμου ή διά την εν γένει εύρυθμον και απρόσκοπτον λειτουργίαν 
του δήμου, νοουμένου ότι η εκάστοτε διενεργούμενη δαπάνη δεν θα 
υπερβαίνη το δέκα τοις εκατόν κατά περίπτωσιν του εγκριθέντος 
κονδυλίου.». 
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8. Το εδάφιον (5) του άρθρου 105 του βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίησις 
ως ακολούθως: του άρθρου 105 

του βασικού 
(α) Διά της εκ της παραγράφου (α) αυτού διαγραφής του αριθμού (4) νόμου. 

(3η γραμμή) και της αντικαταστάσεως του διά του αριθμού «(3)»' 
και 

(β) διά της εκ της παραγράφου (γ) αυτού διαγραφής του αριθμού (5) 
(7η γραμμή) και της αντικαταστάσεως του διά του αριθμού «(4)». 


