
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ 
---------------------- 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

111 του 1985 
1 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 

39 του 1988 
204 του 1988 
119 του 1990 
143 του 1991 
190 του 1991 
223 του 1991 

40(Ι) του 1992 
54(Ι) του 1992 
87(Ι) του 1992 
23(Ι) του 1994 
37(Ι) του 1995 

8(Ι) του 1996 
65(Ι) του 1996 
85(Ι) του 1996 
20(Ι) του 1997 

112(Ι) του 2001 
127(Ι) του 2001 
128(Ι) του 2001 
139(Ι) του 2001 
153(Ι) του 2001 
23(Ι) του 2002 

227(Ι) του 2002 
47(Ι) του 2003 

236(Ι) του 2004 
53(Ι) του 2005 
86(Ι) του 2005 

118(Ι) του 2005 
127(Ι) του 2005 
137(Ι) του 2006 
157(Ι) του 2006 
25(Ι) του 2007. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δήμων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί 

με τους περί Δήμων Νόμους του 1985 μέχρι 2007 (που στη 

συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Δήμων 

Νόμοι του 1985 μέχρι (Αρ. 2) του 2007. 

  
Αντικατάσταση  
του άρθρου  
44 του βασικού  
νόμου. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του 

άρθρου 44 αυτού, από το ακόλουθο νέο άρθρο: 
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 «Διαχειριστική 

Επιτροπή. 

44-(1) Το συμβούλιο διορίζει από τα μέλη του 

διαχειριστική επιτροπή, στην οποία απαραίτητα 

συμμετέχουν λόγω της θέσης τους ο δήμαρχος 

και ο αντιδήμαρχος και επιπρόσθετος αριθμός 

μελών που δεν είναι μικρότερος του ενός τρίτου 

και μεγαλύτερος του ενός δευτέρου του 

συνολικού αριθμού των υπόλοιπων συμβούλων, 

για την εκτέλεση των αναφερόμενων καθηκόντων 

στο άρθρο 47 του παρόντος Νόμου και τέτοιων 

επιπρόσθετων καθηκόντων τα οποία ήθελον, από 

καιρού εις καιρόν, ανατεθεί στη διαχειριστική 

επιτροπή από το συμβούλιο.  Σε περίπτωση που 

το ένα τρίτο ή και το ένα δεύτερο του συνολικού 

αριθμού των υπόλοιπων συμβούλων δεν είναι 

άρτιος αριθμός, για τους σκοπούς του παρόντος 

Νόμου υπολογίζεται ο αμέσως επόμενος άρτιος 

αριθμός: 
   
   Νοείται ότι, σε περίπτωση συμβουλίου του 

οποίου ο συνολικός αριθμός των μελών δεν 

υπερβαίνει τους έντεκα, περιλαμβανομένου του 

δημάρχου, τη διαχειριστική επιτροπή αποτελούν 

όλα τα μέλη του συμβουλίου: 
   
   Νοείται περαιτέρω ότι στον υπολογισμό του 

συνολικού αριθμού συμβούλων δεν 

περιλαμβάνεται ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος: 
   
   Νοείται έτι περαιτέρω ότι κατά το διορισμό 

των μελών της διαχειριστικής επιτροπής 

επιλέγονται, κατά το δυνατό, σύμβουλοι που 

ανήκουν σε όλα τα αυτοτελή κόμματα, 

συνασπισμούς κομμάτων, συνδυασμούς 

ανεξαρτήτων και ανεξάρτητοι κατ’ αναλογίαν, 
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εφόσον τούτο είναι δυνατό, προς την αριθμητική 

τους αντιπροσώπευση στο συμβούλιο. 
   
    (2) Το συμβούλιο δύναται, τηρουμένων των 

διατάξεων του εδαφίου (1), από καιρού εις 

καιρόν, να μετατρέπει τη σύνθεση της 

διαχειριστικής επιτροπής, να παύει υφιστάμενα 

μέλη και να διορίζει νέα και να πληρεί θέσεις που 

χηρεύουν σ’ αυτήν. 
   
    (3) Η σύγκληση των συνεδριάσεων της 

διαχειριστικής επιτροπής και οι εργασίες κατά τη 

διάρκεια των συνεδριάσεών της ρυθμίζονται με 

κανονισμό που εκδίδεται εκάστοτε για το σκοπό 

αυτό από το συμβούλιο: 
   
   Νοείται ότι, μέχρις ότου εκδοθεί τέτοιος 

κανονισμός από το συμβούλιο, οι συνεδριάσεις 

ρυθμίζονται από τον κανονισμό που 

περιλαμβάνεται στο Δεύτερο Πίνακα του 

παρόντος Νόμου, ο οποίος εφαρμόζεται, 

τηρουμένων των αναλογιών, και για τις 

συνεδριάσεις της διαχειριστικής επιτροπής. 
   
    (4) Των συνεδριάσεων της διαχειριστικής 

επιτροπής προεδρεύει ο δήμαρχος και σε 

περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον 

αναπληρεί ο αντιδήμαρχος. 
   
    (5) Απαρτία κατά τις συνεδριάσεις της 

διαχειριστικής επιτροπής αποτελεί το ήμισυ του 

αριθμού των μελών αυτής πλέον ενός, 

περιλαμβανομένου του δημάρχου, εάν αυτός 

παρίσταται, και οι αποφάσεις της λαμβάνονται διά 

πλειοψηφίας.  Σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο 
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πρόεδρος της διαχειριστικής επιτροπής έχει 

δεύτερη ή νικώσα ψήφο: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
…..(Ι) του 2007 

 Νοείται ότι όλες οι αποφάσεις, ενέργειες και 

πράξεις της διαχειριστικής επιτροπής που 

λήφθηκαν ή διενεργήθηκαν, σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του άρθρου 44 του βασικού νόμου, πριν 

από την έναρξη της ισχύος του περί Δήμων 

(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2007 

ισχύουν και θεωρούνται ότι λήφθηκαν ή 

διενεργήθηκαν ως εάν η διαχειριστική επιτροπή 

ήταν νόμιμα συγκροτημένη.». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.: 23.02.048.024-2007 

ΛΣΜ∕ΜΑΤ 
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