
 

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 112(Ι) του 2001 

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  

20(Ι) του 1997. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 

και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δήμων Νόμους του 1985 μέχρι 1997 (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 μέχρι 2001. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 122 του 
βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (4) του άρθρου 122 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
νέο εδάφιο: 

«(4) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν τυγχάνουν εφαρμογής στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

 (α) Σε σχέση με οποιαδήποτε αγαθά που διακομίζονται από το ένα μέρος της 
Δημοκρατίας σε άλλο· και 

 (β) σε σχέση με όλα τα γεωργικά και κτηνοτροφικά αγαθά, καθώς και τα παράγωγά 
τους τα οποία πωλούνται στις δημοτικές ή λαϊκές αγορές: 

 Νοείται ότι τα αγαθά που αναφέρονται στην παράγραφο (β) εξαιρούνται και από την 
καταβολή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων, τελών ή επιβαρύνσεων που καθορίζονται 
εκάστοτε με δημοτικούς κανονισμούς που εκδίδονται από το συμβούλιο δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου.». 
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