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Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 119 του 1990 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 1988 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1990 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δήμων Νόμους του 
1985 έως (Αρ. 2) του 1988 (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 1990. 

«Δημοτικά 
όρια. 

2. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 
άρθρο: 

8. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, ύστερα από αίτηση 
των ενδιαφερόμενων αρχών τοπικής διοίκησης και αφού 
ακούσει τις απόψεις τους, με διάταγμα δημοσιευόμενο στην 
επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επανακαθορίζει, 
τροποποιεί, επεκτείνει ή περιορίζει τα δημοτικά όρια δήμου 
που συστάθηκε με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.». 

3. Το άρθρο 76 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 
νέο άρθρο: 

«76. Το δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας καθορίζεται 
από το συμβούλιο: 

Νοείται ότι για περίοδο δύο χρόνων από την 1η Ιανουαρίου 
1991 το δημοτικό τέλος θα είναι ποσοστό που δε θα υπερ
βαίνει το 0.25 τοις χιλίοις (0.25%ο) πάνω στην αξία της 
ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία προέκυψε από ΐη γενική 
εκτίμηση που έγινε με βάση το άρθρο 69 του περί Ακινήτου 
Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου: 

Νοείται περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το 
ολικό ποσό του δημοτικού τέλους που πρέπει να επιβάλλεται7 

κάθε χρόνο δεν υπερβαίνει τη μια λίρα, το τέλος αυτό δε θα 
καταβάλλεται. 

Κεφ. 224 
3 του I960 
78 του 1965 
10 του 1966 
75 του 1968 
51 του 1971 
2 του 1978 
16 του 1980 
23 του 1982 
68 του 1984 
82 του 1984 
86 του 1985 
189 του 1986 
12 του 1987 
74 του 1988 
117 του 1988 
43 του 1990 
65 του 1990. 

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. 
Αντι

κατάσταση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

Αντι

κατάσταση 
του άρθρου 76 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 85 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 85 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(1) Με την προσθήκη, μετά την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) αυτού, 

της ακόλουθης νέας παραγράφου (δ), αφού αναγραμματιστούν κατάλληλα 
οι υπόλοιπες παράγραφοι: 

«(δ) Να προνοεί για την ίδρυση και λειτουργία δημοτικού ραδιο

σταθμού·». 
(2) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ν) (i) του εδαφίου (2) 

αυτού με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο: 
«(v)(i) Να προνοεί για την καταβολή, από κάθε διευθυντή ή υπεύθυνο 

επιχείρησης ξενοδοχείου, τουριστικού καταλύματος ή οικο

τροφείου, των τελών που καθορίζονται από το συμβούλιο για 
κάθε πρόσωπο ηλικίας πάνω από δέκα χρόνων για κάθε νύχτα 
διαμονής του σε τέτοιο ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλυμα ή 
οικοτροφείο τα οποία δε θα υπερβαίνουν τα τέλη που εκτίθενται 
στον Πέμπτο Πίνακα.». 

Τροποποίηση 5. Το εδάφιο (i) του άρθρου 103 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
του βα^ού'03 τ η ν αντικατάσταση στο τέλος αυτού της τελείας με διπλή τελεία και την 
νόμου. προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης: 

«Νοείται ότι το συμβούλιο μπορεί να μην επιβάλλει τέλος για 
την άσκηση ορισμένων ειδών επιχειρήσεων, βιομηχανιών, επαγ

γελμάτων, επιτηδευμάτων ή εμπορίου.». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 122 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 122 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 
αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3) και με 
την αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (3) και (4) σε εδάφια (4) και 
(5), αντίστοιχα: 

«(3) Δεν καταβάλλονται διαπύλια με βάση τις διατάξεις του 
εδαφίου (1) σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν ήδη 
καταβληθεί σε σχέση με τα εισκομισθέντα ή εισαχθέντα 
αγαθά, δικαιώματα ζύγισης με βάση τον περί Χωρίων 

Κεφ. 243 (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμον και τον περί Δημοσίας 
«TOU |qw ΥΥε*ας (Χωρίων) Νόμον, εφόσο προσαχθεί η σχετική από

4 του 1966 δειξη και ικανοποιηθεί ο δημοτικός ζυγιστής ότι τα εισκο

31 του 1969 μισθέντα ή εισαχθέντα αγαθά είναι τα αγαθά στα οποία 
49 ίου 1979 αναφέρεται η απόδειξη.». 
65 του 1979 
7 του 1980 
27 του 1982 
42 του 1983 
72 του 1983 
38 του 1984 
72 του 1987 
23 του 1989. 
Κεφ. 259 
81 του 1963 — 
5 του 1983 
71 του 1987. 
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7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά τον 
Τέταρτο Πίνακα, του ακόλουθου νέου Πίνακα: 

«Πέμπτος Πίνακας 
(Άρθρο 85(2)(v)(i)) 

Τέλη για διανυκτέρευση σε ξενοδοχεία, κτλ. 
Τέλος που δεν 

Τάξη ξενοδοχειακής επιχείρησης υπερβαίνει 
σεντ 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέου 
Πίνακα. 

(0 
(ϋ) 

(iii) 
(IV) 

(ν) 
(vi) 

(νϋ) 
(viii) 

(ix) 
(x) 

(xi) 
(xii) 

(xiii) 
(xiv) 
(xv) 

(xvi) 
(xvii) 

(xviii) 
(xix) 
(xx) 

(xxi) 
(xxii) 

Ξενοδοχεία 5 αστέρων. . 
Ξενοδοχεία 4 αστέρων. . 
Ξενοδοχεία 3 αστέρων. . 
Ξενοδοχεία 2 αστέρων. . 
Ξενοδοχεία 1 αστέρος . . 
Ξενοδοχεία χωρίς αστέρα και ξενώνες 
Οργανωμένα Διαμερίσματα Πολυτελείας 
Οργανωμένα Διαμερίσματα Α' Τάξης 
Οργανωμένα Διαμερίσματα Β' Τάξης 
Οργανωμένα Διαμερίσματα Γ' Τάξης 
Τουριστικά Διαμερίσματα 
Τουριστικές Επαύλεις Πολυτελείας 
Τουριστικές Επαύλεις Α' Τάξης 
Τουριστικές Επαύλεις Β' Τάξης 
Τουριστικές Επαύλεις Γ' Τάξης 
Τουριστικά Χωριά Α' Τάξης. 
Τουριστικά Χωριά Β' Τάξης 
Οικοτροφεία Α' Τάξης 
Οικοτροφεία Β' Τάξης 
Οικοτροφεία Γ' Τάξης 
Τουριστικές Κατασκηνώσεις Α' Τάξης 
Τουριστικές Κατασκηνώσεις Β' Τάξης 

50 
45 
40 
30 
25 
15 
40 
30 
25 
20 
20 
60 
40 
30 
25 
30 
20 
40 
30 
20 
20 
15.». 

8. Η ισχύς του Κανονισμού 85(2)(νΧί), όπως αυτός τροποποιείται από 
τον παρόντα Νόμο, αρχίζει την 1η Μαρτίου 1991. 

Μεταβατική 
διάταξη. 


