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Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 39 του 1988 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 1988 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δήμων Νόμους του 
1985 έως (Αρ. 4) 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 1988. 

2.—(1) Το εδάφιο (2) του άρθρου 139 τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (β) αυτού των λέξεων 

«διά περίοδον ενός έτους» (6η γραμμή) και την αντικατά

σταση τους από τις λέξεις «διά περίοδον δύο ετών»· και 
(β) με τη διαγραφή από την πρώτη επιφύλαξη της παραγράφου 

(β) αυτού της λέξης «δευτέρου» (2η γραμμή) και την 
αντικατάσταση της από τη λέξη «τετάρτου». 

(2) Το εδάφιο (3) του άρθρου 139 τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παρα

γράφου (γ) αυτού με δύο τελείες" και 
(β) την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (γ) αυτού της 

ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 
«Νοείται ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου 

(2) του παρόντος άρθρου, και μέχρις ότου διεξαχθούν αι 
πρώται δημοτικαί εκλογαί διά τους δήμους οι οποίοι 
κείνται εις περιοχήν μη ελεγχομένην υπό της Δημο

κρατίας, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της οικείας 
δημοτικής επιτροπής θα υποδεικνύωνται από έκαστον 
κόμμα από τα διωρισμένα μέλη των εις. την οικείαν 
δημοτικήν επιτροπήν και θα ασκούν τας αρμοδιότητας της 
θέσεως των εκ περιτροπής.». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
111 του 1985 
Ι του 1986 
8 του 1986 

25 του 1986 
39 του 1986 
50 του 1986 
114 του 1986 
121 του 1986 
149 του 1986 
14 του 1987 
63 του 1987 
165 του 1987 
320 του 1987. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 139 
του βασικού 
νόμου. 


