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Ο περί Χωρίων (Διοίκηση και Βελτίωση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 211 του 1990 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Χωρίων (Διοίκηση και 
Βελτίωση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 και θα διαβάζεται μαζί με 
τον περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμο (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

«Εκλογή 
αιρετών 
μελών 
Συμβουλίων 
σε καθορι

σμένες 
περιοχές. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
άρθρο 7, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

7Α.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 7, το 
Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία, όταν το επιβάλλουν οι 
υφιστάμενες συνθήκες και γενικά το δημόσιο συμφέρον να 
διατάσσει τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη αιρετών 
μελών Συμβουλίου σε καθορισμένη περιοχή η οποία έχει 
κηρυχθεί περιοχή βελτιώσεως. 

(2) Εκλογές με βάση το εδάφιο (1) διενεργούνται το 
ταχύτερο δυνατόν σε ημερομηνία που ορίζεται με απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου και η ημερομηνία αυτή θα 
θεωρείται σαν ημερομηνία που ορίστηκε από το Υπουργικό 
Συμβούλιο δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 13: 

Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία το διάταγμα για 
διεξαγωγή εκλογής εκδίδεται μέσα στο τελευταίο έτος της 
θητείας των υπόλοιπων Συμβουλίων, η εκλογή για την 
ανάδειξη αιρετών μελών του επηρεαζόμενου Συμβουλίου 
διενεργείται κατά την ημερομηνία κατά την οποία διενερ
γούνται εκλογές αιρετών μελών των εν λόγω Συμβουλίων και 
η θητεία των υφιστάμενων μελών του επηρεαζόμενου Συμ
βουλίου συνεχίζεται μέχρι τη λήξη της θητείας των υπό
λοιπων Συμβουλίων. 

(3) Οι διατάξεις του άρθρου 6 εφαρμόζονται, τηρουμένων 
των αναλογιών, και σε Συμβούλια που θα εκλεγούν με βάση 
το παρόν άρθρο.». 

Συνοπτικός . 
τίτλος. 
Κεφ. 243 
46 του 1961 
S8 του 1962 
4 του 1966 
31 του 1969 
7 του 1979 

49 του 1979 
65 του 1979 
7 του 1980 
27 του 1982 
42 του 1983 
72 του 1983 
38 του 1984 
72 του 1987 
218 του 1988 
33 του 1989 
66 του 1989. 
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με 
την προσθήκη 
νέου άρθρου. 
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Αντικατά

σταση τίτλου 
των άρθρων 
34 και επ. του 
βασικού 
νόμου: 
Τροπο

ποίηση του 
άρθρου 35 
του βασικού 
νόμου. 
Τροπο

ποίηση του 
άρθρου 35Α 
του βασικού 
νόμου. 
Τροπο

ποίηση του 
άρθρου 35Β 
του βασικού 
νόμου. 

Τροπο

ποίηση του 
άρθρου 35Γ 
του βασικού 
νόμου. 

Κατάργηση 
του άρθρου 3SE 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 47 
του βασικού 
νόμου. 

Μεταβατική 
διάταξη. 

'Εναρξη 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

3. Ο τίτλος «Φόρος Ακινήτου Ιδιοκτησίας» του μέρους του βασικού 
νόμου που αρχίζει από το άρθρο 34 αντικαθίσταται με τον τίτλο «Τέλος 
Βελτιώσεως». 

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 35 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
τη διαγραφή του κόμματος και των λέξεων «και Προσόδων» (έκτη και 
έβδομη γραμμές). 

5. Το άρθρο 35Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντι
κατάσταση της λέξης «επιβάλληται» (πρώτη γραμμή του κειμένου και 
τρίτη γραμμή της επιφύλαξης) με τη λέξη «υπολογίζεται». 

6. Το άρθρο 35Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού των λέξεων «εν 

ω τρόπω φόροι» (πέμπτη και έκτη γραμμές) με τις λέξεις «με 
τον τρόπο που προνοείται στο άρθρο 47 του παρόντος Νόμου:». 

(β) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (α) αυτού των λέξεων 
«τριακοστής Σεπτεμβρίου» (πρώτη και δεύτερη γραμμές) με τις 
λέξεις «τριακοστής πρώτης Δεκεμβρίου». 

7. Το άρθρο 35Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντι
κατάσταση των λέξεων «τον Διευθυντήν του Τμήματος Εσωτερικών 
Προσόδων» (ένατη και δέκατη γραμμές) με τις λέξεις «το οικείο 
Συμβούλιο». 

8. Το άρθρο 35Ε του βασικού νόμου καταργείται. 

9. Το άρθρο 47 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την ένθεση στο εδάφιο (1) αυτού μετά τη λέξη «οιαδήποτε» 

(πρώτη γραμμή) της λέξης «τέλη», 
(β) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) αυτού από την πρώτη και 

δεύτερη γραμμή και από την πέμπτη και έκτη γραμμή των 
λέξεων «εξαιρουμένου άρθρου 34,». 

10. Τέλη βελτιώσεως που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
Νόμου είναι υπερήμερα μπορούν να εισπραχθούν από τα οικεία Συμ

βούλια σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου. 
11.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) η ισχύς του 

παρόντος Νόμου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1991. 

(2) Η ισχύς του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου αρχίζει από τη 
δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας , Λευκωσία. 


