
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                Ν. 74(Ι)/2018 
Αρ. 4661, 9.7.2018                               

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 74(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2018 
 

                    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 

95(Ι) του 2013 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018 και 
θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δήμων Νόμους του 1985 έως 2018 (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. 2) του 2018. 



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(Ι) του 2017 

   25(Ι) του 2018. 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 84 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 84 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (ζ) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «διάθεσιν» (δεύτερη 

γραμμή), του σημείου του κόμματος και της λέξης «, διαχείριση»· 
  
  (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (ζ) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «σκυβάλων» (τρίτη 

γραμμή), του σημείου του κόμματος και της φράσης «, για τις οποίες επιβάλλει στον 
ιδιοκτήτη ή κάτοχο της ακίνητης ιδιοκτησίας ή του υποστατικού τέλη σκυβάλων, τα οποία 
δεν υπερβαίνουν τα ποσά που προβλέπονται στον Έκτο Πίνακα» και με την προσθήκη στο 
περιθώριο αυτής, αμέσως μετά, της αναφοράς «Έκτος Πίνακας.»·  

  
  (γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ζ) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «οχληρίας» 

(ενδέκατη γραμμή), του σημείου της άνω τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας· 
  
  (δ) με τη διαγραφή της πρώτης επιφύλαξης της παραγράφου (ζ) αυτού και της αναφοράς στο 

περιθώριο αυτής· 
  
  (ε) με την αντικατάσταση της υφιστάμενης δεύτερης επιφύλαξης της παραγράφου (ζ) αυτού με 

την ακόλουθη επιφύλαξη: 
  
 
 
 
 
 
   

  
 
 

74(Ι) του 2018.  

 «Νοείται ότι, η ετήσια αύξηση που επιβάλλεται στα τέλη σκυβάλων 
είναι μέχρι του ποσοστού δεκατέσσερα τοις εκατό (14%) των τελών 
του προηγούμενου χρόνου, αρχίζοντας με βάση τα τέλη που 
καταβάλλονται αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του περί 
Δήμων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2018.»·   

  
  (στ) με την προσθήκη στην παράγραφο (ιε) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «προνοή» (πρώτη 

γραμμή), της φράσης «για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και άλλων παρεμφερών 
υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και»· 

  
  (ζ) με την προσθήκη στην παράγραφο (ιθ) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «υποστατικών» 

(δεύτερη γραμμή), των λέξεων «ή οικοδομών ή αντισκήνων»· 
  
  (η) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ιθ) αυτού της φράσης «όπου παρουσιάζονται ή 

εκτελούνται δημόσια θεάματα και θα χορηγή αδείας διά την χρήσιν τοιούτων θεάτρων ή 
υποστατικών ή χώρων·» (τρίτη μέχρι πέμπτη γραμμή) με το σημείο του κόμματος και τη 
φράση «, τα οποία χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 
112 και θα χορηγεί τις αναγκαίες περί τούτου άδειες χρήσης·»· και  

  
  (θ) με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (κ) αυτού του σημείου της τελείας με το 

σημείο της άνω τελείας και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 
παραγράφου (κα): 

  
   «(κα) θα προβαίνει σε πράξεις διδυμοποίησης και/ή αδελφοποίησης και/ή 

οποιασδήποτε άλλης συνεργασίας με αρχές τοπικής διοίκησης στη Δημοκρατία 
και/ή στο εξωτερικό, οι οποίες αποσκοπούν στην προώθηση των γενικότερων 
αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης.». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Τροποποίηση 
του Έκτου 
Πίνακα του 
βασικού  
νόμου. 

3. Ο Έκτος Πίνακας του βασικού νόμου αντικαθίσταται από τον ακόλουθο Έκτο Πίνακα: 
 

«ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

[Άρθρο 84(ζ)] 
 

Τέλη σκυβάλων 
 

  Τέλος που δεν 
υπερβαίνει 

   
 (α) Οικίες .........................................................        €250 
   
 (β) Καταστήματα, αποθήκες, καφενεία ............        €854 
   
 (γ) Οικοτροφεία, ξενώνες ύπνου ή πανδοχεία, οργανωμένα διαμερίσματα, 

τουριστικά καταλύματα, κέντρα αναψυχής .................. 
 
 
     €6.832 

   
 (δ) Ξενοδοχεία .................................................    €17.081 
   
 (ε) Τυπογραφεία, λιθογραφεία, κλινικές, εργοστάσια, βιομηχανικές 

επιχειρήσεις ή άλλα υποστατικά, εκτός των αναφερομένων στις 
παραγράφους (α), (β), (γ) και (δ) πιο πάνω ................................... 

 
 
 
 
    €13.665». 

   
 

 
 
 
 
 


