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Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 165 του 1987 

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) 
(ΑΡ. 3) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1987 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δήμων (Τροπο
ποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1987 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Δήμων Νόμους του 1985 έως (Αρ. 2) του 1987 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Δήμων Νόμοι του 1985 έως (Αρ. 
3) του 1987. 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 139 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή των λέξεων «ή μέχρις ότου είναι η 
προγενεστέρα» (9η μέχρι 11η γραμμές)* και 

(β) με την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (2) ως εδαφίου 
(2)(α) και την προσθήκη των ακολούθων νέων παραγράφων: 

«(β) Το Υπουργικόν Συμβούλιον διορίζει δημοτικήν επι
τροπήν η οποία θα εκτελή τας εξουσίας και θα ασκή τα 
καθήκοντα συμβουλίου του επηρεαζόμενου δήμου* η θητεία 
της οποίας άρχεται άμα τη λήξει της περιόδου των δεκαπέντε 
μηνών της αναφερομένης εις την παράγραφον (α), είναι δε 
διά περίοδον ενός έτους ή μέχρις ότου διεξαχθούν εκλογαί 
διά τον επηρεαζόμενον δήμον, οιαδήποτε των δύο ημερο
μηνιών είναι η προγενεστέρα: 

Νοείται ότι αι ως άνω εκλογαί θα διεξαχθώσιν εντός του 
δευτέρου τριμήνου του 1988: 

Νοείται περαιτέρω ότι η θητεία του ούτω εκλεγησομένου 
συμβουλίου θα λήγη κατά τον αυτόν χρόνον ως η θητεία των 
λοιπών εκλελεγμένων συμβουλίων δήμων. 

(γ) Αι διατάξεις του εδαφίου (3) αναφορικώς με τον 
διορισμόν και την σύστασιν δημοτικής επιτροπής εφαρμό
ζονται κατά τον διορισμόν επιτροπής δυνάμει της 
παραγράφου (β).». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
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