
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 
23(Ι) του 2002 

227(Ι) του 2002 
47(Ι) του 2003 

236(Ι) του 2004 
53(Ι) του 2005 
86(Ι) του 2005 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δήμων Νόμους του 
1985 έως (Αρ. 2) του 2008 (που στη συνέχεια 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 2009. 
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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. 

  
Τροποποίηση  
του βασικού  
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου. 
 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το άρθρο 139Α 
αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

   
 "Ειδική διάταξη 

για αναστολή  
της καταβολής  
τελών για 
διανυκτέρευση  
σε ξενοδοχεία, 
κ.τ.λ. 

139Β.(1)   Οι διατάξεις της παραγράφου (ια) του εδαφίου 
(2) του άρθρου 85 του παρόντος Νόμου δεν 
εφαρμόζονται για την περίοδο από την 1η Μαΐου 2009 
έως την 30ή Απριλίου 2010. 

   
            (2)   Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) 

του παρόντος άρθρου, το συμβούλιο έχει εξουσία εντός 
των δημοτικών ορίων να απαιτεί όπως κάθε διευθυντής ή 
υπεύθυνος της επιχείρησης ξενοδοχείου, τουριστικού 
καταλύματος ή ξενώνα ύπνου παρουσιάζει, καθ΄ 
οιονδήποτε εύλογο χρόνο ως το συμβούλιο ήθελε ορίσει, 
τα έντυπα και τα βιβλία τα σχετιζόμενα με τις 
διανυκτερεύσεις προσώπων ηλικίας άνω των δέκα ετών 
στους προαναφερθέντες χώρους, προς επιθεώρηση και 
έλεγχο από κάθε πρόσωπο που ορίζεται από το 
συμβούλιο.». 

   
Έναρξη  
της ισχύος 
του παρόντος  
Νόμου. 

3. Η ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι άρχισε από την 1η Μαΐου 
2009. 

 
 
 
Αρ. Φακ.: 23.01.050.085-2009 
ΛΣΜ/ΜΑΤ 
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