ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
______
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. Συνίσταται οργανισμός με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ και
έδρα τη Λευκωσία διεπόμενος από το παρόν Ιδρυτικό Έγγραφο του οποίου
η σφραγίδα φέρουσα την ως άνω επωνυμία και οιανδήποτε παράσταση
ήθελεν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση θα αποτελεί το έμβλημά της.
Η διεύθυνση αλληλογραφίας και επικοινωνίας της Ένωσης Δήμων Κύπρου
είναι Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία, Τ.Θ. 22033, 1516 Λευκωσία, φαξ
22677830, ηλεκτρονική διεύθυνση endeky@cytanet.com.cy.
ΜΕΛΗ
2. (α) Μέλη της Ένωσης Δήμων Κύπρου είναι όλοι οι Δήμοι της Κύπρου οι
οποίοι υπέγραψαν το παρόν Καταστατικό και στο μέλλον δύνανται να
καταστούν Μέλη και οιοιδήποτε άλλοι Δήμοι οι οποίοι θα εγκριθούν ως
Μέλη, κατόπιν γραπτής αίτησής τους, από την Εκτελεστική Επιτροπή
της Ένωσης Δήμων Κύπρου.
(β) Κάθε μέλος της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου έχει το δικαίωμα να
εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου
σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού και σε
οποιεσδήποτε επί μέρους επιτροπές, όπως αυτές εκάστοτε θα
προβλέπονται από το Καταστατικό. Θα απολαμβάνει δε όλων των
προσφερομένων υπηρεσιών της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου όπως αυτές
περιγράφονται στο παρόν Καταστατικό και ιδίως στους σκοπούς της
΄Ενωσης Δήμων Κύπρου, άρθρο 3 κατωτέρω.
Κάθε μέλος της ΄Ενωσης Δήμων έχει την υποχρέωση να καταβάλλει
την προβλεπόμενη από το παρόν Καταστατικό συνεισφορά στην
΄Ενωση Δήμων Κύπρου και να τηρά πιστά όλες τις πρόνοιες του
Καταστατικού.
(γ) Εάν ένας Δήμος παύσει για οιονδήποτε λόγο να υφίσταται, τότε παύει
και από του να είναι Μέλος της Ένωσης Δήμων.
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ΣΚΟΠΟΙ
3. Οι Σκοποί της Ένωσης Δήμων Κύπρου είναι οι πιο κάτω:
(α) Η λειτουργία της ως του Ανωτάτου Οργάνου εκπροσώπησης των Δήμων
της Κύπρου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό τη συντονισμένη
προώθηση και προάσπιση των ενδιαφερόντων και επιδιώξεών τους.
(β) Η ενίσχυση της πολιτικής, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και
ανεξαρτησίας των Δήμων.
(γ) Ο εντοπισμός των γενικών / κοινών προβλημάτων και δυνατοτήτων των
Δήμων με σκοπό τη χάραξη πολιτικών και στρατηγικών, καθώς και η
μέριμνα για την υλοποίησή τους.
(δ) Η παρακολούθηση και προώθηση νομοθεσίας που ενδιαφέρει τους
Δήμους.
(ε) Η αποτελεσματική διασύνδεση με τους Δήμους, με σκοπό τη διευκόλυνση
και ενίσχυση της συνεργασίας μαζί τους, την παροχή σ’ αυτούς
δυνατότητας επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων και τεχνογνωσίας
(μεταξύ τους) και τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των Δήμων της
Κύπρου με Τοπικές Αρχές άλλων χωρών.
(στ) Η μέριμνα για την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών υποστήριξης προς
τους Δήμους (έρευνες, μελέτες, συμβουλές, επιμόρφωση κλπ).
(ζ) Η συνεργασία με τις συντεχνίες των εργαζομένων στους Δήμους και τους
διαφόρους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους.
(η) Η προβολή και ανάδειξη του πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού /
αναπτυξιακού ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η ενθάρρυνση και
διευκόλυνση της συμμετοχής των πολιτών στη διοίκηση των Τοπικών
Υποθέσεων.
(θ) Η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των Δημοτικών Αρχών στη διακυβέρνηση
του τόπου.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΑΥΤΩΝ
4. Οι εκπρόσωποι των Δήμων στην Ένωση Δήμων θα είναι ως ακολούθως:


Δήμοι με αριθμό Δημοτικών Συμβούλων μέχρι 14 να έχουν ως
εκπροσώπους το Δήμαρχο και (1) Δημοτικό Σύμβουλο που θα ορίζεται
από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.
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Δήμοι με αριθμό Δημοτικών Συμβούλων από 15 μέχρι 22 να έχουν ως
εκπροσώπους το Δήμαρχο και δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους που θα
ορίζονται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.



Δήμοι με αριθμό Δημοτικών Συμβούλων από 23 μέχρι 26 να έχουν ως
εκπροσώπους το Δήμαρχο και τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους που
θα ορίζονται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
5. (α) Ο Πρόεδρος και τα δέκα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέγονται
σε ξεχωριστή ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση που συνέρχεται γι’
αυτό με πρόσκληση και υπό την προεδρία του γηραιότερου Δημάρχου
και τούτου κωλυομένου, για οποιονδήποτε λόγο, του αμέσως νεότερου
Δημάρχου κ.ο.κ., το αργότερο μέχρι την 90η μέρα του πρώτου χρόνου
της δημοτικής περιόδου.
(β) Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ή οιοσδήποτε εξ
αυτών, δύνανται να παυθούν, υπό τακτικής ή έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης.
6. Η πρόσκληση κοινοποιείται σε όλους τους Δήμους με φροντίδα της
Γραμματείας της Ένωσης Δήμων. Σ’ αυτή περιλαμβάνεται ο τόπος και ο
χρόνος διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
7. Η ημερησία διάταξη είναι:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Διαπίστωση απαρτίας.
Εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής.
Εκλογή Προέδρου.
Εκλογή δέκα μελών Εκτελεστικής Επιτροπής.

8. Η Εκλογή των μελών της εφορευτικής επιτροπής γίνεται δια ανατάσεως των
χεριών.
9. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ανάμεσα στους Δημάρχους με μυστική
ψηφοφορία τον Πρόεδρο. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην
εφορευτική επιτροπή αμέσως μετά την εκλογή της. Εκλέγεται όποιος
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν
επιτυγχάνεται αποτέλεσμα ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες,
εκλέγεται όποιος λάβει στην Τρίτη ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία των
παρόντων. Αν στην Τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι λάβουν ίσον
αριθμό ψήφων, η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί ανάμεσά τους κλήρωση.
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10. Η εκλογή των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής γίνεται με το σύστημα της
απλής αναλογικής, αμέσως μετά την εκλογή του Προέδρου.
11. (α) Οι υποψήφιοι κατέρχονται είτε σε συνδυασμούς είτε ως μεμονωμένοι
υποψήφιοι. Ο κάθε συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση την
οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στο επάνω
μέρος της δήλωσης γράφεται το όνομα του συνδυασμού και από κάτω
αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων. Στη
δήλωση του μεμονωμένου υποψηφίου αναγράφεται το ονοματεπώνυμό
του. Οι δηλώσεις κατατίθενται στην εφορευτική επιτροπή αμέσως μετά
την ανάδειξη του Προέδρου.
(β) Με βάση τις ως άνω δηλώσεις καταρτίζεται ψηφοδέλτιο το οποίο
περιλαμβάνει τους συνδυασμούς με αλφαβητική σειρά του ονόματος
του κάθε συνδυασμού και τους μεμονωμένους υποψήφιους επίσης με
αλφαβητική σειρά.
12. Κάθε μέλος της Γενικής Συνέλευσης έχει μίαν ψήφον την οποία μπορεί να
δώσει είτε σε ένα συνδυασμό είτε σε ένα μεμονωμένο υποψήφιο. Το κάθε
μέλος της Γενικής Συνέλευσης, εάν ψήφισε συνδυασμό έχει δικαίωμα να
δώσει και μέχρι έξι σταυρούς προτίμησης ανά ένα σε έξι υποψηφίους του
συνδυασμού τον οποίο ψήφισε. Ψηφοδέλτιο με ψήφο σε ένα συνδυασμό
αλλά χωρίς σταυρούς προτίμησης είναι έγκυρο. Ψηφοδέλτιο με ψήφο σε
ένα συνδυασμό αλλά με ολιγότερους των έξι σταυρών προτιμήσεως είναι
επίσης έγκυρο.
13. Κάθε συνδυασμός εκλέγει τόσους υποψηφίους από τα δέκα μέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής όση είναι η αναλογία των έγκυρων ψήφων που
πήρε πάνω στο σύνολο των μελών της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίοι
ψήφισαν τον συνδυασμό. Οι υποψήφιοι που εκλέγονται από κάθε
συνδυασμό εκλέγονται με βάση τους σταυρούς προτίμησης που πήρε
έκαστος.
14. (α) Για τον καθορισμό των θέσεων που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό,
διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψήφων με τον αριθμό των θέσεων
της Εκτελεστικής Επιτροπής και το πηλίκο στρογγυλοποιείται στην
αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα, και αυτό αποτελεί το εκλογικό
μέτρο. Στη συνέχεια, ο αριθμός των εγκύρων ψήφων κάθε
συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός
λαμβάνει τόσες θέσεις όσες και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης.
Ο μεμονωμένος υποψήφιος εκλέγεται εφόσον λάβει έγκυρους ψήφους
σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το εκλογικό μέτρο.
(β) Εάν οι θέσεις που κατανέμονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι
ολιγότερες από τις προ διάθεση θέσεις, οι θέσεις που απομένουν
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διανέμονται στους συνδυασμούς, που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία
θέση, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν. Θέση
λαμβάνει ο συνδυασμός με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο και
αν απομένει αδιάθετη και άλλη θέση, αυτή διατίθεται στον επόμενο
συνδυασμό που έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο. Αν
εξαντληθούν οι δικαιούχοι συνδυασμοί και παραμένουν ακόμη αδιάθετες
θέσεις, τότε αυτές κατανέμονται όλες στον πρώτο συνδυασμό. Στην
περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων συνδυασμών είναι
ίσο, τότε ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.
15. Σε περίπτωση ισοψηφίας η εφορευτική επιτροπή διενεργεί κλήρωση.

ΚΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Ή
ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
15Α (1)

(2)

Η θέση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής κενούται σε
περίπτωση:
(α)

εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 37 ή 38 του περί
Δήμων Νόμου (ακύρωση της εκλογής του, θανάτου, κλπ),

(β)

παύσης του δυνάμει του άρθρου 5(β) του παρόντος
Καταστατικού,

(γ)

γραπτής παραίτησής του που υποβάλλεται στον Αντιπρόεδρο
και κοινοποιείται σε όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Στην περίπτωση που κενούται η θέση του Προέδρου, αυτή πληρούται
με την εκλογή νέου Προέδρου, από Γενική Συνέλευση που συνέρχεται
για το σκοπό αυτό με πρόσκληση και υπό την προεδρία του
Αντιπροέδρου και τούτου κωλυομένου, για οποιονδήποτε λόγο, από
άλλο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής που επιλέγεται γι’ αυτό το
σκοπό από την Επιτροπή, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την
κένωση της θέσης του Προέδρου.
Νοείται ότι σε περίπτωση που η θέση του Προέδρου κενούται
εντός του τελευταίου έτους της θητείας της Εκτελεστικής Επιτροπής,
καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος για τον
εναπομείναντα χρόνο της θητείας της Επιτροπής.

15Β (1)

Η θέση του Αντιπροέδρου ή μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής
κενούται σε περίπτωση:
(α)

εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 37 ή 38 του περί
Δήμων Νόμου (ακύρωση της εκλογής, θανάτου κλπ),
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(β)

παύσης του δυνάμει του άρθρου 5(β) του παρόντος
Καταστατικού,

(γ)

γραπτής παραίτησής του που υποβάλλεται στον Πρόεδρο της
Εκτελεστικής Επιτροπής.

(2)

Στην περίπτωση κένωσης της θέσης του Αντιπροέδρου, η
Εκτελεστική Επιτροπή εκλέγει στην αμέσως επόμενη συνεδρία της,
μετά την κένωση της θέσης του Αντιπροέδρου, νέο Αντιπρόεδρο,
μεταξύ των μελών της, για το υπόλοιπο της θητείας της.

(3)

(α)

Στην περίπτωση κένωσης θέσης μέλους της Εκτελεστικής
Επιτροπής, αυτή πληρούται από τον πρώτο επιλαχόντα του
συνδυασμού με τον οποίο εκλέγηκε ως μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής, εφόσον αυτός εξακολουθεί να ανήκει στον ίδιο
συνδυασμό ή κόμμα.

(β)

Σε περίπτωση που για τον πρώτο επιλαχόντα συνέτρεξαν οι
διατάξεις των άρθρων 37 ή 38 του περί Δήμων Νόμου ή σε
περίπτωση που αυτός δεν ανήκει στον ίδιο συνδυασμό ή
κόμμα που ανήκε όταν διεξήχθηκαν οι εκλογές δυνάμει του
άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού ή στο κόμμα που ανήκε
όταν εκλέγηκε στο παρόν δημοτικό του αξίωμα, τότε η θέση
πληρούται από τον αμέσως επόμενο επιλαχόντα που ιδίου
συνδυασμού και ούτω καθεξής.
Νοείται ότι σε περίπτωση που η πλήρωση της θέσης δεν
μπορεί να γίνει κατά τον προβλεπόμενο τρόπο στην παρούσα
παράγραφο, τότε η θέση πληρούται από άλλο πρόσωπο που
κατέχει δημοτικό αξίωμα και επιλέγεται από τον ίδιο συνδυασμό
ή κόμμα στον οποίο ανήκε το πρόσωπο του οποίου κενώθηκε η
θέση.

(γ)

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά την οποία η πλήρωση
της θέσης μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν είναι δυνατό
να γίνει κατά τον προβλεπόμενο τρόπο στο παρόν άρθρο, τότε
η θέση πληρούται με αναπληρωματική εκλογή μέλους, από
Γενική Συνέλευση που συνέρχεται για το σκοπό αυτό με
πρόσκληση και υπό την προεδρία του Προέδρου, εντός
σαρανταπέντε (45) ημερών από την κένωση της θέσης αυτής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
16. Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε χρόνο κατά το μήνα Νοέμβριο
με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Δήμων.
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17. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και εκτάκτως όταν συντρέχουν προς τούτο
λόγοι, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών αυτής.
18. Εκάστη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με έγγραφο ειδοποιήση που περιέχει
τα θέματα που θα συζητηθούν και τον τόπο και χρόνο της Συνέλευσης,
ταχυδρομούμενης με ασφαλισμένη επιστολή προς τους Δήμους που είναι
Μέλη της Ένωσης 14 τουλάχιστον μέρες πριν τη μέρα της Γενικής
Συνέλευσης.
19. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
ύστερα από αίτηση που υπογράφεται από το ένα πέμπτο (1/5) του συνόλου
των εκπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης. Στην αίτηση αναγράφονται και
οι λόγοι της σύγκλησης. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να
συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι μία (21) ημέρες από την
υποβολή της αίτησης.
20. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες εκπρόσωποι
είναι περισσότεροι από τους απόντες. Στην περίπτωση που δεν
επιτυγχάνεται απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται ύστερα από
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής μέσα σε δέκα (10) ημέρες σε χρόνο
και τόπο που καθορίζεται με την ίδια απόφαση. Στην περίπτωση αυτή η
Γενική Συνέλευση έχει απαρτία εφόσον είναι παρόντες τουλάχιστον τριάντα
τοις εκατό (30%) των εκπροσώπων.
21. Το Προεδρείο στη Γενική Συνέλευση είναι η Εκτελεστική Επιτροπή.
22. Τα πλήρη πρακτικά κάθε Γενικής Συνέλευσης τηρούνται με φροντίδα και
ευθύνη του Γραμματέα της Ένωσης Δήμων, ελέγχονται από τον Πρόεδρο
και εγκρίνονται από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.
23. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της.
24. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον
απολογισμό εσόδων και εξόδων της Ένωσης Δήμων, το πρόγραμμα
δράσης της Ένωσης και τους Κανονισμούς όπως και οτιδήποτε άλλο δεν
εμπίπτει στην αρμοδιότητα άλλων Οργάνων της Ένωσης, που
υποβάλλονται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή από οποιοδήποτε Μέλος
της Ένωσης Δήμων αφού δώσει γραπτά την πρόταση του 7 ημέρες πριν
την Γενική Συνέλευση.
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25. Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα που
απασχολεί την Ένωση Δήμων. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων, εκτός των περιπτώσεων τροποποίησης του
παρόντος Καταστατικού, αποβολής μέλους ή και της διάλυσης της Ένωσης
Δήμων οπότε είναι αναγκαία η πλειοψηφία 3/4 (τριών τετάρτων) του ολικού
αριθμού των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση κατά το χρόνο της λήψης
της απόφασης για τροποποίηση, αποβολή μέλους ή διάλυση, ανάλογα με
την περίπτωση.
26. Όλοι οι Δημοτικοί Γραμματείς των Μελών δικαιούνται να παρίστανται στις
Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν τις απόψεις τους (χωρίς όμως
δικαίωμα ψήφου) και να λαμβάνουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής
Συνέλευσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
27. (α) Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι ενδεκαμελής και αποτελείται από τον
Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Κύπρου και δέκα άλλα μέλη που εκλέγονται
από τη Γενική Συνέλευση. Η Εκτελεστική Επιτροπή εκλέγει στην πρώτη της
συνεδρία ένα Αντιπρόεδρο, μεταξύ των μελών της, ο οποίος θα
αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. Η
θητεία της Εκτελεστικής Επιτροπής λήγει με τη λήξη της πενταετούς
δημοτικής περιόδου.
(β) Καμία αμοιβή οποιουδήποτε είδους δεν καταβάλλεται για
παρεχόμενες υπηρεσίες σε οποιοδήποτε μέλος της ΄Ενωσης
Δήμων Κύπρου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Νοείται όμως ότι τα μέλη αυτά μπορούν να ανακτήσουν ή/και
να διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα που κατέβαλαν κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και αμοιβής
τους που αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα
ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς προγράμματα,
αφού προσκομίσουν τα αναγκαία προς τούτο έγγραφα και
δικαιολογητικά.»
28. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα,
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, καθώς και όταν το απαιτούν οι
υποθέσεις της Ένωσης Δήμων. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα προς
συζήτηση θέματα. Η Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της Ένωσης Δήμων
Κύπρου ή σε άλλη πόλη της Κύπρου ύστερα από σχετική απόφασή της.
29. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει την Εκτελεστική Επιτροπή μέσα
σε επτά (7) ημέρες αφότου υποβληθεί έγγραφη αίτηση, υπογραφόμενη από
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τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της, στην οποία αναφέρονται και τα θέματα
που θα συζητηθούν.
30. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον έξι μέλη της είναι παρόντα.
Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις η Επιτροπή δεν έχει απαρτία
συνεδριάζει ύστερα από Τρίτη πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις μόνο για
τα θέματα που είναι στην αρχική πρόσκληση, εφόσον είναι παρόντα
τουλάχιστον 4 μέλη της.
31. Η Εκτελεστική Επιτροπή παίρνει τις αποφάσεις της με την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος
του Προέδρου.
32. Στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής προεδρεύει ο Πρόεδρος και
απόντος ή κωλυομένου αυτού ο Αντιπρόεδρος και τούτου απόντος ή
κωλυομένου ένα άλλο μέλος της που ορίζεται από τους παρόντες, ο δε
Γραμματέας παρίσταται στις συνεδρίες αυτές (χωρίς όμως δικαίωμα
ψήφου).
33. (α) Η Εκτελεστική Επιτροπή διοικεί την Ένωση Δήμων και επιλαμβάνεται
και αποφασίζει για τα επί καθημερινής βάσης θέματα που απασχολούν
την Ένωση Δήμων. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και αποφάσεις
για επίτευξη των σκοπών της Ένωσης Δήμων. Η Εκτελεστική
Επιτροπή υποβάλλει, όπως θα αποφασίσει, για έγκριση από τη Γενική
Συνέλευση, τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό εσόδων και
εξόδων της Ένωσης Δήμων, που ετοιμάζονται με ευθύνη του
Γραμματέα, και συντάσσει το πρόγραμμα δράσης αυτής, το οποίο
επίσης υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.
(β) Για οποιοδήποτε θέμα το οποίο δεν προβλέπεται στο παρόν
Καταστατικό αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή, της οποίας η
απόφαση δύναται να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί από Γενική
Συνέλευση της Ένωσης.
34. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει για το χρόνο και τον τόπο σύγκλησης
Γενικών Συνελεύσεων της Ένωσης Δήμων.
35. Η Εκτελεστική Επιτροπή ορίζει τους αιρετούς εκπροσώπους της Ένωσης
Δήμων Κύπρου σε όλα τα όργανα, συμβούλια, επιτροπές, αποστολές κλπ
στην Κύπρο και στο εξωτερικό και αποφασίζει για την εγγραφή της Ένωσης
Δήμων Κύπρου ως Μέλος οιουδήποτε Διεθνούς, Ευρωπαϊκού ή άλλου
Οργανισμού.
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36. Η Εκτελεστική Επιτροπή με απόφασή της που λαμβάνεται με την απλή
πλειοψηφία του συνόλου των μελών της ψηφίζει όλους τους κανονισμούς
της Ένωσης Δήμων, εκτός τον Κανονισμό Λειτουργίας της, και τον
Κανονισμό Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης, που ψηφίζονται από τη
Γενική Συνέλευση.
37. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει για την απόκτηση οιασδήποτε κινητής
ή ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάμει δωρεάς, κληροδοτήματος, αγοράς ή
ανταλλαγής από οιονδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Η Εκτελεστική
Επιτροπή δύναται επίσης να διαχειρίζεται, διαθέτει, πωλεί, ανταλλάσσει,
υποθηκεύει την τοιαύτη περιουσία, να απαλλάττει οιανδήποτε ακίνητη
περιουσία από υποθήκη και να εξαλείφει οιανδήποτε υποθήκη. Η
Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να εξουσιοδοτεί οιονδήποτε πρόσωπο να
εμφανίζεται ενώπιον του Κτηματολογίου ή άλλης αρμοδίας κρατικής
υπηρεσίας για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών.
38. Η Εκτελεστική Επιτροπή με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία
έξι μελών της μεταβιβάζει στον Πρόεδρο ή σε μέλη τις αρμοδιότητες της,
εκτός από εκείνες που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, τη
σύνταξη του προγράμματος δράσης της Ένωσης και τους Κανονισμούς.
39. Η Εκτελεστική Επιτροπή διορίζει Συμβουλευτικές Επιτροπές για να τη
βοηθούν στο έργο της.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
40. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση Δήμων Κύπρου σε κάθε επίσημη
Αρχή και στα Δικαστήρια, και
(α)

ετοιμάζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής
Επιτροπής και συγκαλεί τις συνεδριάσεις αυτές.

(β)

ετοιμάζει την ημερήσια διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων και
συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις αυτές

(γ)

προεδρεύει των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, των
Γενικών Συνελεύσεων ή των Συμβουλευτικών Επιτροπών των
οποίων αποτελεί μέλος ή στις οποίες παρευρίσκεται

(δ)

διατυπώνει προς την Κυβέρνηση και τη Βουλή θέσεις και απόψεις
για θέματα και ζητήματα αρμοδιότητας της Εκτελεστικής Επιτροπής,
όταν από την καθυστέρηση δημιουργείται προφανής κίνδυνος ή
ζημιά για τα συμφέροντα των Δήμων, τις οποίες φέρει για επικύρωση
στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
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(ε)

υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει η Ένωση Δήμων Κύπρου.
Εάν όμως ο νόμος προβλέπει περισσότερες από την μία υπογραφές
τη σύμβαση θα υπογράφουν τα πρόσωπα που θα ορίσει η
Εκτελεστική Επιτροπή

(στ)

εποπτεύει, με την ιδιότητα του εκπροσώπου της Εκτελεστικής
Επιτροπής, το Γραμματέα αναφορικά με τα καθήκοντα και ευθύνες
που αυτός έχει δυνάμει του παρόντος Καταστατικού

(ζ)

υπογράφει, μετά την επικύρωσή τους, μαζί με το Γραμματέα, τα
πρακτικά των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης
Δήμων Κύπρου

(η)

υπογράφει μαζί με το Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμής που
εκδίδονται από την Ένωση Δήμων Κύπρου

(θ)

εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Εκτελεστικής
Επιτροπής

(ι)

με εισήγησή του που εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή
μεταβιβάζει αρμοδιότητες του Προέδρου σε μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Ένωσης Δήμων Κύπρου

(κ)

δίδει εντολές στο Γραμματέα και στο υπόλοιπο προσωπικό της
Ένωσης Δήμων αναφορικά με την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
41. Ο Γραμματέας διορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή με όρους και
ευθύνες που προβλέπονται στο έγγραφο διορισμού του και είναι υπεύθυνος
για την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας της
Ένωσης Δήμων Κύπρου, και
(α)

υποβάλλει εισηγήσεις στην Εκτελεστική Επιτροπή για θέματα που
αφορούν ή ενδιαφέρουν την Ένωση Δήμων Κύπρου και το θεσμό
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γενικότερα

(β)

τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
και των Γενικών Συνελεύσεων, τα υποβάλλει για επικύρωση από τα
αντίστοιχα Σώματα και στη συνέχεια τα υπογράφει μαζί με τον
Πρόεδρο

(γ)

έχει υπό τη φροντίδα και φύλαξή του και είναι υπεύθυνος για τα
έγγραφα και τα αρχεία της Ένωσης Δήμων Κύπρου
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(δ)

μεριμνά για την ετοιμασία του απολογισμού εσόδων και εξόδων και
του προϋπολογισμού της Ένωσης Δήμων Κύπρου και τους
υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου
του αμέσως επόμενου οικονομικού έτους για να υποβληθούν στη
συνέχεια, όπως θα αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή, για έγκριση
από τη Γενική Συνέλευση

(ε)

εκπροσωπεί την Ένωση Δήμων Κύπρου σε Επιτροπές και
Οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα που αφορούν τους
Δήμους, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Εκτελεστικής
Επιτροπής

(στ)

υπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, τα εντάλματα πληρωμής που
εκδίδονται από την Ένωση Δήμων Κύπρου

(ζ)

είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση, καθοδήγηση, εποπτεία και
έλεγχο του προσωπικού της Ένωσης Δήμων Κύπρου σύμφωνα με
τις εκάστοτε οδηγίες και αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής

(η)

εκτελεί οιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα τα οποία ήθελε
αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή και οιεσδήποτε εντολές που θα
του δίδει ο εκάστοτε Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
42. Κατάσταση Λογαριασμών της Ένωσης Δήμων Κύπρου ετοιμάζεται με
ευθύνη του Γραμματέα σύμφωνα με παραδεδειγμένες λογιστικές αρχές
(συμπεριλαμβανομένης και της τήρησης ταμείου και της εκδόσεως
αποδείξεων εισπράξεων και πληρωμών) για την περίοδο η οποία αρχίζει
την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους και οι ούτω
ετοιμασθέντες λογαριασμοί, αφού ελεγχθούν από προσοντούχο Ελεγκτή,
που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, παρουσιάζονται ενώπιον της
Γενικής Συνέλευσης για έγκριση.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ
43. Κάθε Μέλος συνεισφέρει στην Ένωση Δήμων Κύπρου μέχρι την 31η
Αυγούστου κάθε έτους ποσό ίσο προς το 0.40% των εσόδων του Μέλους,
ως εμφαίνονται στον οικονομικό απολογισμό του Μέλους το αμέσως
προηγούμενο έτος. Το ποσοστό αυτό της συνεισφοράς μπορεί να
αυξομειωθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Νοείται ότι οι προσφυγοποιηθέντες Δήμοι εξαιρούνται από την
υποχρέωση καταβολής συνεισφοράς.
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ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ
44. Οιονδήποτε Μέλος, Οργανισμός, Αρχή Νομικού ή φυσικό πρόσωπο,
συμπεριλαμβανομένης της Κυβέρνησης δύναται να καταβάλει στην Ένωση
Δήμων Κύπρου οιονδήποτε ποσό ή να προσφέρει οιανδήποτε βοήθεια για
την εξυπηρέτηση των σκοπών της.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
45. Οιονδήποτε Μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την Ένωση Δήμων
Κύπρου καθ’ οιονδήποτε χρόνο με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Πρόεδρο
της Ένωσης οπότε και παύει να είναι μέλος της Ένωσης Δήμων Κύπρου
από της ημερομηνίας της καθοριζομένης στην ειδοποίηση αυτή.
46. Μέλος αποβάλλεται από την Ένωση Δήμων Κύπρου μετά από απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης για πράξεις του Μέλους που αντιβαίνουν το παρόν
Ιδρυτικό Έγγραφο ή τα γενικότερα συμφέροντα της Ένωσης Δήμων
Κύπρου.

ΔΙΑΛΥΣΗ
47. Η Ένωση Δήμων Κύπρου δύναται να διαλυθεί όπως προνοείται εις το
παρόν Ιδρυτικό Έγγραφο, και σε τέτοια περίπτωση παν εναπομένον
περιουσιακό στοιχείο της Ένωσης (μετά την αφαίρεση των εξόδων)
περιέρχεται εις οιαδήποτε φιλανθρωπικά ιδρύματα ή σωματεία εις τα οποία
δεν είναι μέλη τα Μέλη της Ένωσης.
48. Η Ένωση Δήμων Κύπρου δύναται να απονέμει τον τίτλο του Επιτίμου
Προέδρου της Ένωσης σε πρόσωπα τα οποία πρόσφεραν υπηρεσίες στην
Ένωση.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
49. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος Καταστατικού, όπως αυτό
τροποποιήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1ης Δεκεμβρίου
2003 οι εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση θα είναι όλοι οι Δήμαρχοι της
Κύπρου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που θα ορίσουν οι Δήμοι δυνάμει του
άρθρου 4 του παρόντος Καταστατικού ως εκπροσώπους τους στη Γενική
Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου και οι προθεσμίες που δίδονται σ’
αυτό για την εκλογή του Προέδρου και των μελών της Εκτελεστικής
Επιτροπής, αρχίζουν να υπολογίζονται από της 1ης Δεκεμβρίου 2003, της
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ημερομηνίας αυτής θεωρούμενης ως 1η Ιανουαρίου 2002 (πρώτης του
πρώτου μήνα της δημοτικής περιόδου 2002-2006).
50. Μέχρι την ανάδειξη του Προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου, τις
αρμοδιότητές του σε ότι αφορά επειγούσης φύσεως υποχρεώσεις της
Ένωσης Δήμων Κύπρου θα ασκεί ο γηραιότερος Δήμαρχος και τούτου
κωλυομένου, για οποιοδήποτε λόγο, ο αμέσως νεότερος Δήμαρχος κ.ο.κ.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Οκτώβρης 2018

Χρ.Χ/ελκ
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