
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 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δήμων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί Δήμων Νόμους του 1985 έως 2004 (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 2005. 
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23(Ι) του 2002 

227(Ι) του 2002 

47(Ι) του 2003 

236(I) του 2004. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 9  

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την προσθήκη σ’ αυτό, αμέσως μετά τη λέξη «Δημοκρατίας» (πρώτη 

γραμμή), της φράσης «ή υπήκοος άλλου κράτους-μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 13  

του βασικού 

νόμου.  

3.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «Δημοκρατίας» (δεύτερη 

γραμμή), της φράσης «ή υπήκοος άλλου κράτους-μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης».  
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη 

ειδικής διάταξης. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του 

της ακόλουθης ειδικής διάταξης: 

   
 «Ειδική  

διάταξη για  

την άσκηση  

του 

δικαιώματος 

του εκλέγειν  

και του 

εκλέγεσθαι 

κατά τις 

δημοτικές 

εκλογές από 

τους υπήκοους 

άλλων 

κρατών- 

141. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου 

εφαρμόζονται  στο βαθμό και στην έκταση που 

δεν είναι αντίθετες με τον περί Δημοτικών και 

Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών 

Μελών) Νόμο.». 
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μελών που 

κατοικούν στη 

Δημοκρατία. 

98(Ι) του 2004. 

 

 
/ΚΜ 
Αρ. Φακ. 23.01.065.2005 
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