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Ό περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικός) Νόμος 
τοϋ 1982 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυ

πριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Άρυθμός 27 του 1902 
ιΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ 

(ΙΔΙΟΙίΚΗΣΙίΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΝ 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφ-ίίζει ώς ακολούθως : 
Ι- Ό παρών 'Νόμος θα άναφέιρηται ώς ό irspi Χωρίων (Διοίκησις Συνοπτικός 

και Βελτιωοις)' (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1982 καΐ θα άναγινώ th*°<5· 
σκηται όιμου μετά του περί Χωρίων (ίΔιοίκηρις καί Βελτίωσις) 'Νόμου 46^00 1961 
(εν τοις εφεξής αναφερόμενοι) ώς «;ό βασικός νώμος»). 58τοϋ 1962 

4 τοΰ 1966 
31 τοϋ1969 

7 τοϋ 1979 
49τοϋ1979 
65τοΰ1979 

7 τοϋ 1980. 

2·. Τό οόρθρον 2 του δασικού νόμου τροποποιείται δια τής έν αύτω Τροποποίησις 
ένθέσεως βίς την πρασήκουοιαν άλφαβητικήν σειράν του ακολούθου το^ΡθΡ°υ_2 
νέουι ορισμού1 :| ίόμΌυΓ1*0" 

κ<3 ΙΚοινοτικαί ύπηρεσίαι1* είναι πασαι αϊ ύπό του Συμβουλίου1 

προσφερόιμεναι είϊς τό κοινόν ύπηρεισίαι κατ' έφαρμογήν οιου
δήποτε Νόμου ή Κανονισμού κατ' έξουσιοδότησιν 'Νόμου'». 

•'3. Τό εδάφιον (3) του όόρθρου 8 του βασικού1 νόμου τροποποιείται Τροπσποίησις 
διά τής έξ αύτου διαγραφής των λέξεων «ιέάν δύο μέλη μόνον» ('έκτη; το^6ρθρου_8 
γραμμή) και τής αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «έάν δύο νόμου, 
αιρετά μέλη καί δ Πρόεδρος». 

4. Τό άρθρον 21 του 'βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: Τροποποίησις 
'(α)ι >Διά τής έν τή παραγράφω (ί) αύτου ένθέσεως ευθύς μετά τοϋβαοΓκοί}21 

ίτήν λέξιν «αντίσκηνα» των λέξεων «καί κατασκευάζη, συν νόμου, 
τηρή καί λειτουργή κατασκηνωτικούς χώρους.»' καί 

!(.β)ί διά τής έν ούτω ένθέσεως ευθύς μετά τήν παράγραφον (ν) 
/ ιτής ακολούθου νέας παραγράφου, τής παροΓ/ράφου (w) αύτου 

Ιάναριθμουμένης ώς παραγράφου (χ). 
^τ(να) νά άσκή ε'λεγχον 'έπί των κολυμβητηρίων καί 

κολυμβητικών δεξαμενών.». 



Τροπσποίησις 
τοΰ όρθρου 22 
τοϋ SccoixoG 
νόμου. 

Τροπσποίησις 
τοΰ βασιικοΰ 
νομού 
διά της 
ένθέσεως 
νέου 
άρθρου. 
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5. Ή παράγραφος (i) του άρθρου 22 του βασικού νόμου τροπο
ποιείται δια της έν τω τέλει αυτής διαγραφής του σημείου στίξεως 
καΐ της προσθήκης των ακολούθων : 

κ<, νά άναλαμ'βάνη έξ όλο'Κλήρου ή να συνεισφέρη &'ις την δα
πάνην λειτουργίας οιουδήποτε σχεδίου ή ιδρύματος δ ι α μορφω
τικούς, πολιτιστικούς ή κοινωνικούς σκοπούς.». 

6. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά της έν αύτώ ένθέσ"«εως, ευθύς 
μετά το άρθρον 23, του ακολούθου^ νέου άρθρου* :ι 

23Α. Είς περίπτωσιν κατά την οποίαν το Συιμβούλιον 
(παραλείπει νά εκτέλεση οιονδήποτε έπιβαλλό*μ&νον ύπό 
του Νόμου καθήκον ή νά έφαρμόιση οίανδήποιτ.ε διάταξιν 
αύτου, τη προτάσει του Υπουργού, το Ύπουρ.γι;κόν Συμ
βούλιον δύναται νά διάταξη την εντός ευλόγου προθε
σμίας, έκτέλεσιν του.. καθήκοντος τούτου ή· την έφαρμογήν 
της τοιαύτης διοαάξεως και έν περιπτώσει μή .συμμορφώ
σεως προς τήν τσιαύτην διαταγήν κέκτηται έξοοσίάν δπως 
διορίση κατάλλήλον δημόσιον υπάλληλο ν προς;" έκτέλεσιν 
ή εφαρμογή ν τούτω.ν, jpp_G„ Σ υμβουΙλίου έπιβαρυνομένου διά 
των αναγκαίων προς τούτο δαττανών.». 

«Έξαναγ
κασμός 
εκτελέσεως 
καθήκοντος 
επιβαλλο
μένου ύπό 
τοΰ Νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 24 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου. 

7. Τό εδάφιον (1). του άρθρου 24 του βασικού νάμτου τροπο
ποιείται :| , . ' . . . . .  ; ■, \ 

)(α)' Διά της εκ της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (h) 
αύτου δίαγίραιφής των λέξεων «ετησίου φόροοι» (πρώτη 
γραμμή) και της. αντικαταστάσεως των διά τόον..λέξεων 
«ετηισίας εισφοράς διά κοινοτικάς υπηρεσίας»;..KOCI , ' .. 

• ;ί(Ρ) δια της έν τω τέλει αύτοΟ προσθήκης της ακολούθου νέας 
• > παροτ^ράφρυΐ:( /■ .·  . 

:«(i): νά έπιβάλλη έφ1 έκαστου ιπποδρομιακού σίτοιχήμοοτος 
ικαΐ έφ' έκαστου ιπποδρομιακού λαχείου κ α τ ά τήν διε
νέργειαν αυτών, είτε ταύτα διενεργούνται εντός του 
Ιπποδρόμου είτε εκτός αύτοΟ, φόρον .μέχρι 0,75% ή ποσόν 
άντιπροσωπεΟον τό 0,75% διά τήν περίοδον μέχρι της 
31ης Δεκεμβρίου, 1983, και φόρον μέχρι 1?^ ή ποσόν 

• άντιπροσωπεΟον τό 1% άπό της 'Ιης.Ίανουοαρίιόυ, 1984, 
επί του ποσού έκαστου ιπποδρομιακού στοιχήματος ή 
ίέκάστου ιπποδρομιακού λαχείου, αναλόγως της περι

• πτώσεως, τό όποιον διενεργείται αναφορικά τΐρός ίππό
Ιδρομον κείμενον εντός της· περιοχής Βελτιώσεως του 

.(Συμβουλίουτούτου n "'■'."'..:' 
ΙΝοεΐται δτι ό επιβαλλόμενος φόρος βσορύνει τον 

παίκτην καΐ δέν λογίζεται ώς συνιστών /μέ/ρος.του ίππο^ 
* δροιμιακοϋ στοιχήματος ή Ιπποδρομιακού λαχείου, ή δε 

( ■'··.· ·. ίεΐσπραξις.τούτου ;θά διενεργήται ύπό της ίτίτποδρομία
κής αρχής, ώς ό σροςούτος ερμηνεύεται, είς: τους περί 
Φορολογίας 'Ιπποδρομιακών ΣτοιχημάτωνκοςΙ Λαχείων 

. " · „ ' , ΙΝόμουςτου λ973 καΐ 1976, ήτις φέρει τήνεύθύνην ©Ισπρά
, ξεως και καταβολής τούτου είς τό Συμβούλων συμφω

νώ ς προς'γενομένη ν μεταξύ των συμφωνίαν.». 

Τροποποίηοις 8« 'Τό εδάφιον (!1) του άρθρου 25 του βασικού νόιμου τριοπτοποιεΐται 
τοϋ άρθρου 25'διάτης έν τω τέλει αΰτόυ προσθήκης' τής ακολούθου' ν ^ α ς παρα
τοϋ (δασικού γ ρ ά φ ο υ ΐ !| ' . ' Λ * . ' ." " Γ ' ' ' ' ·' ' . '" 
νόμου. . , Γ Ύ . , , , ,γ , ,  , . . . ■ ■  . . ..· , . . · ; 

1 ν !«ι(η) να διοριζη τροχονόμους :». · , 

4 8 τ ο ϋ 1 9 7 3 
23 τοΰ 1976. 
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9· To άρθρον 36 του βασικού νόμου τροποποιείται δια της έν αύτώ Τροποποίησις 
«ένθέοεως εύιθύς μετά την λέξιν «ακίνητος», οπουδήποτε αύτη άπαντα τοΰ άρθρου 36 
ται, τών λέξεων «ή κινητή». ^ ο Τ ™ 

10* Το άρθρον 44 του Φασικού* νόμου τροποποιείται δια της έν Τροποποίησις 
αυΐω ένθέοΐεως ευθύς ,μετά τήν λέξιν «ιΤράιτειζαν» (τρϋτη: γραμ/μή) T0^^P9P00Ji4 

κόιμ)μαϊτος καΐ των λέξεων «Συνεργατική ν Πιστωτικήν Έταιρείαν ή νόμου. 
Σ υνίε/ργατικόν ΤαμιευτήρΊΟν». 

11 . Το άρθρον .46 του βασικού νόίμου διαγράφεται και άντικαθί ΆνηκατΛ
σίταται δια τού 'ακολούθου νέουι αρθιρουί :! στ?σ„ις„ 
„_. ' ■ ' του άρθρου 46 

« Ελεγχος ̂  46. Οι έν τω άρθρω 45 αναφερόμενοι λογαριασμοί θα τοο βασικού 
ογαριασμων. π!α(ρθυισι(50ζωνται υ π 5 τοΰ ταμίου ή οιουδήποτε δεόντως νόμου, 

ίέ'ξουσιοδοτηιμένου ύπό του Συμβουλίου έτερου προσώπου, 
προς τον Γενικόν Έλεγκτήν προς ελεγχον, οΐ δε ούτω 
Ιέξηλεγμένοι λογαριασμοί θά αναιρτώνται δια περίοδον 
τριάκοντα ή,μερών ει'ις περίοπτα μέρη εντός τού χωρίου 
προς ένηίμέρωΟιν των κατοίκων.». 

12. Το άρθρον 47 τού βασικού νό>μου τροποποιείται ιώς ακολούθως: Τροποποίηση 
ί(α)' Δια της διαγραφής τοΰ εδαφίου (Ί) και της άντικαταστά τ ο « ρ θέ

σεως αυτού διό: τού ακολούθου νέου εδαφίου: νόμου. 
«|(Π) "Εάν οιαδήποτε δικαιώ'ματα, ενοίκια, διαπύλια, έπι
Ιβαρύνσεις ή φάροι πληρωτέοι δυνάμει τού παρόντος ίΓΝόίμου 
|η των δυνάμει αυτού γίενομένων Κανονισίμών, καίτοι 
ΐπιροσηικόντως απαιτητοί παραμένουν απλήρωτοι, το Συμ
Ιβοόλιον δύναται νά είσπραξη αυτούς ομού με©" οιασδήποτε 
αυξήσεως 'ώς έν τω έδαφίω (2.) πιροίβλέπεται ως άστικόν 
χρέος.»' και 

|((3) Ιδια της διαγραφής τοΰ εδαφίου (2) αυτού καΐ της άναριθ
ιμήισεως τοΰ εδαφίου (3) ώς εδαφίου (2);

; 


