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50(I)/2009

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
86(Ι) του 1999
51(Ι) του 2000
5(Ι) του 2001
131(Ι) του 2001
199(Ι) του 2002
228(Ι) του 2002
52(Ι) του 2005
128(Ι) του 2005
148(Ι) του 2006
156(Ι) του 2006
27(Ι) του 2007
154(Ι) του 2007
166(Ι) του 2007
2(Ι) του 2009.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινοτήτων
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί με τους
περί Κοινοτήτων Νόμους του 1999 έως 2009 (που στη συνέχεια θα
αναφέρονται ως “ο βασικός νόμος”) και ο βασικός νόμος και ο παρών
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κοινοτήτων Νόμοι του 1999 έως
(Αρ. 2) του 2009.

Τροποποίηση του
βασικού νόμου
με την προσθήκη
νέου άρθρου.

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αυτού, μετά το
άρθρο 116, του ακόλουθου νέου άρθρου:

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

116Α.(1) Οι διατάξεις των παραγράφων (κ) και (κα)
του άρθρου 83 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
να απαιτεί όπως κάθε διευθυντής ή υπεύθυνος της
επιχείρησης ξενοδοχείου, τουριστικού καταλύματος,
ξενώνα ύπνου ή οικοτροφείου παρουσιάζει, σε
οποιονδήποτε εύλογο χρόνο που καθορίζει το
Συμβούλιο, τα έντυπα και τα βιβλία τα σχετιζόμενα με
τις διανυκτερεύσεις προσώπων ηλικίας άνω των δέκα
ετών
στους
προαναφερθέντες
χώρους,
για
επιθεώρηση και έλεγχο από το πρόσωπο που
ορίζεται από το Συμβούλιο.».
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Έναρξη
της ισχύος
του παρόντος
Νόμου.

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