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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                         Ν. 15(Ι)/2019 
Αρ. 4688,  5.3.2019                               

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 15(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2019 
 

  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 
147(Ι) του 2007 
153(Ι) του 2007 

19(Ι) του 2008 
73(Ι) του 2008 
51(Ι) του 2009 
97(Ι) του 2009 
48(Ι) του 2010 

121(Ι) του 2010 
30(Ι) του 2011 

137(Ι) του 2011 
217(Ι) του 2012 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019 

και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δήμων Νόμους του 1985 έως (Αρ. 2) του 2019 (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 2019. 
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95(Ι) του 2013 
143(Ι) του 2013 

54(Ι) του 2014 
119(Ι) του 2014 

49(Ι) του 2015 
78(Ι) του 2015 

103(Ι) του 2015 
115(Ι) του 2016 
128(Ι) του 2016 

79(Ι) του 2017 
161(I) του 2017 

25(I) του 2018 
   74(I) του 2018 
    13(Ι) του 2019 
   14(Ι) του 2019. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 38  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)   Με τη διαγραφή στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) αυτού, της φράσης «ή εις πάσαν 
ετέραν περίπτωσιν κατά την οποίαν η πλήρωσις της κενωθείσης θέσεως συμβούλου 
δεν είναι δυνατόν να γίνη κατά τον εις το παρόν άρθρον προνοούμενον τρόπον» (τρίτη 
μέχρι έκτη γραμμή)

.
 

 
 (β)  με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) αυτού, της φράσης «τότε η 

θέσις πληρούται δι’ αναπληρωματικής εκλογής» (έκτη και έβδομη γραμμή) με τη 
φράση «τότε η θέση αυτή πληρούται από τον αμέσως επόμενο κατά σειρά επιτυχίας 
και μη εκλεγέντα υποψήφιο του κόμματος στο οποίο ανήκε όταν εξελέγη ο σύμβουλος 
του οποίου η θέση κενώθηκε»

. 
και 

 
 (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) αυτού, των 

ακόλουθων νέων παραγράφων: 
 
 «(δ) Σε περίπτωση κατά την οποία ο σύμβουλος του οποίου η θέση κενώθηκε δεν 

ανήκει στο ίδιο κόμμα στο οποίο ανήκε όταν εξελέγη και επιπροσθέτως ο 
αμέσως επόμενος κατά σειρά επιτυχίας και μη εκλεγείς υποψήφιος δεν 
βρίσκεται στη ζωή ή δεν εξακολουθεί να ανήκει στο ίδιο κόμμα κατά το χρόνο 
κατά τον οποίο η θέση συμβούλου κενούται, τότε η θέση αυτή πληρούται από 
τον αμέσως επόμενο κατά σειρά επιτυχίας και μη εκλεγέντα υποψήφιο του 
κόμματος στο οποίο ανήκε όταν εξελέγη ο σύμβουλος του οποίου η θέση 
κενώθηκε. 

 
 (ε)  Σε περίπτωση κατά την οποία ο σύμβουλος του οποίου η θέση κενώθηκε δεν 

ανήκει σε κόμμα και αυτός εξελέγη ως ανεξάρτητος ή σε κάθε άλλη περίπτωση 
κατά την οποία η πλήρωση της θέσης συμβούλου που κενώθηκε δεν είναι 
δυνατό να γίνει κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, τότε η 
θέση πληρούται με αναπληρωματική εκλογή.». 

 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 

http://www.mof.gov.cy/gpo

