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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ "ΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ 'Αρ. 950 της 2\χ\ς ΙΟΥΛΙΟΥ 1972 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ! ΠΡΑΞΕίΣ 

Φ ΜΕΡΟΣ ! 
Κανονιστικοί Διοικητικά! Πράξεις 

Αριθμός 132 
Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ Ν Ο Μ Ο ς Γ 

(ΝΟΜΟΓ 64 ΤΟΥ 1964, 15 ΤΟΥ 1965 ΚΑΙ 9, 47 ΚΑΙ 89 ΤΟΥ 1970) 

Κανονισμοί εκδοθέντες ύπό της Δημοτικής 
Επιτροπής Λεμεσού 

Ή Δημοτική Επιτροπή Λεμεσού, ενασκούσα τάς εξουσίας τάς χο-
ρηγουμένας εις αυτήν δυνάμει των άρθρων 8 και 37 του περί Δήμων 
Νόμου, και οιουδήποτε έτερου προς τούτο έξουσιοδοτουντος Νόμου, 
εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί 9ά άναφέρωνται ώς ol Δημοτικοί (Τρο. 
. , . . . , „ „ ί \ W ~ , , „ . . . „ ! Λ ~ . . . .-. .-. 1ΓΠΟ ϊ Q ' Λ , , ..« ',.-.. ~ ~ . 

ώς οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού 1965 εως 1972. 

2. Εις τους παρόντας Κανονισμούς ή εκφρασις «Κανονισμοί 1953 
μέχρι 1962» σημαίνει τους Κανονισμούς τους αναφερομένους εις τήν 
παράγραφον Ι του Πρώτου Πίνακος των Δημοτικών Κανονισμών 
Λεμεσού του 1965 (έν τοΐς εφεξής αναφερομένων ώς «οι Κανονισμοί 
του 1965») ώς οι έν λόγω Κανονισμοί 1953 μέχρι 1962 έτροποποιή. 
θησαν δια του Δευτέρου και Τρίτου Πίνακος των Κανονισμών του 
1965 και δια των μετά ταύτα Κανονισμών των τροποποιούντων τους 
Κανονισμούς 1953 μέχρι 1962. 

3. Ό Κανονισμός 3 τών Κανονισμών 1953 μέχρι 1962 τροποποιείται 
διά της έν αύτω ένθέσεως, ευθύς μετά τον όρισμόν «'Ιατρικός Λει
τουργός Υγείας», τοΰ ακολούθου ορισμού : 

«μετρητής σταθμεύσεως» σημαίνει συσκευήν προσδιορίζουσαν εν 
μέρος ή χώρον προοριζόμενον διά στάθμευσιν αυτοκινήτων ή κάρ
ρων και οεικνύουσαν τά χρονικά δρια εντός τών οποίων τοιαύτα 

Επίσημος 
"Εφημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 

3.6.1965 
21.7.1967 
10.1.1969 
13.6.1969 
18.9.1970 
26 .3 .1971 . 

'Επίσημος 
ΈφημερΙς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
3.6.1965. 
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αυτοκίνητα ή κάρρα δύνανται να παραμένωσιν έσταΟμευμένα εις 
το τοιούτον μέρος ή χώρον κατόπιν πληρωμής δια της εισαγωγής 
εντός της ώς εΐρηται συσκευής νομίσματος αποτελούντος το σχε
τικόν δικαίωμα δια στάθμευσιν». 

4. Ό Κανονισμός 79 των Κανονισμών 1953 μέχρι 1962 τροποποιείται 
ώς ακολούθως : 

(α) Δια τής εκ τής παραγράφου (1) αύτοΰ διαγραφής τών λέ
ξεων «καθ' εκαστον έτος» και τής αντικαταστάσεως δια των 
λέξεων «δίς του έ'τους άνά έξάμηνον». 

(β) Δια τής εις το τέλος αύτου προσθήκης αμέσως μετά την 
παράγραφον (2) των ακολούθων νέων παραγράφων : 

«(3) "Εκαστον πρόσωπον, υπόχρεων βάσει του παρόν
τος Κανονισμού όπως κατέχη τοιούτον Πιστοποιητικόν, 
οφείλει όπως προσέρχηται είς τον Ίατρ ικόν Λειτουργόν 
Υγε ίας δίς του έτους, μεταξύ τής 1ης Νοεμβρίου κα ι τής 
31ής Δεκεμβρίου κάι μεταξύ τής 1ης Μαΐου καΐ τής 30ής 
'Ιουνίου, προς έξασφάλισιν του τοιούτου Πιστοποιητικού 
όπερ θά ισχύή δια την έξάμηνον περίοδον την άρχομένην 
αμέσως μετά την έξασφάλισιν τούτου, ήτοι άπό τής 1ης 
Ιανουαρίου ή άπό τής 1ης Ιουλ ίου έκαστου ίίτους, ώς 
ήθελε εΐναι ή περίπτωσις. 

(4) Οι Διευθυντά! ή τά υπεύθυνα πρόσωπα οιωνδήποτε 
υποστατικών ένθα πωλούνται, εκτίθενται προς πώλησιν, 
σερβίρονται, πλανοδιοπωλοΰνται ή κατασκευάζονται οια
δήποτε τρόφιμα, οφείλουν όπως μη προσλαμβάνουν εις την 
ύπηρεσίαν των πρόσωπα τά όποια δεν κέκτηνται τό υπό 
του παρόντος Κανονισμού προνοούμενον Πιστοποιητικόν 
όπερ δέον νά εΐναι εγκυρον και εν ίσχύϊ κατά τον χρόνον 
τής τοιαύτης προσλήψεως». 

5. Οι Κανονισμοί 1953 μέχρι 1962 τροποποιούνται διά τής εν αύτοΐς 
ένθέσεως ευθύς μετά τον Κανονισμόν 93, του; ακολούθου νέου Κανο
νισμού : 

«93Α.—(1) "Εκαστον πρόσωπον τό όποιον διατηρεί κουρεΐον ή 
έργοδοτεΐται εις κουρεΐον εντός τών δημοτικών ορίων, δέον όπο^ς 
έφοδιάζηται δίς του έτους και κατέχη πιστοποιητικόν από τον Ί α 
τρικόν Λειτουργόν 'Υγείας, δεικνΰον ότι δεν πάσχει εξ οιασδήποτε 
ασθενείας δυναμένης νά μεταδοθή είς τους πελάτας τοΰ κουρείου. 
(2) Παν τοιούτον πιστοποιητικόν θά έπιδεικνύηται ύπό του κατέ

χοντος τούτο προς την Ύγειονομικήν 'Αρχήν οσάκις ήθελε ζητηθή. ύπ
5 

αυτής. · 
(3) "Εκαστον πρόσωπον, υπόχρεων βάσει τοΰ παρόντος Κανονι

σμού δπως κατέχη τοιούτον πιστοποιητικόν, οφείλει όπως προσέρ
χηται είς τον Ίατρ ικόν Λειτουργόν 'Υγείας δις τοΰ έτους, μεταξύ τής 
1ης Νοεμβρίου καΐ τής 31ης Δεκεμβρίου και μεταξύ τής 1ης Μαΐου 
και τής 30ής Ιουν ίου, προς έξασφάλισιν τοΰ τοιούτου πιστοποιητικού, 
όπερ θά ίσχύη διά την έξάμηνον περίοδον την άρχομένην αμέσως μετά 
τήν έξασφάλισιν τούτου, ήτοι άπό τής 1ης Ιανουαρίου ή άπό τής 1ης 
Ιουλ ίου έκαστου έ'τους, ώς ήθελε εΐναι ή περίπτωσις. 

(4) "Εκαστον πρόσωπον τό όποιον διατηρεί κουρεΐον έντος τών 
Δημοτικών δρίων, οφείλει όπως μή προσλαμβάνη εις τήν ύπηρεσίαν 
του πρόσωπα τά όπόΐα δεν κέκτηνται τό ύπό του παρόντος Κανο
νισμού προνοούμενον πιστοποιητικόν όπερ δέον νά εΐναι έ'γκυρυν και 
έν ίσχύϊ κατά τόν χρόνον τής τοιαύτης προσλήψεως». 
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6. Οι Κανονισμοί 99 και 100 των Κανονισμών 1953 μέχρι 1962 δια
γράφονται και αντικαθίστανται ύπό των ακολούθων Κανονισμών : 

«99.— (1) "Εκαστος ιδιοκτήτης, ενοικιαστής ή κάτοχος οιουδή
ποτε υποστατικού κειμένου ένιός των δημοτικών 5ρίων δέον νά 
προμηθεύηται κατάλληλα υγειονομικά δοχεία μετά λαβών ή υγειο
νομικούς σάκκους ως ήθελε άπό καιρού είς καιρόν έγκρίνβ και 
καθορίση τό Συμβούλιον καΐ γνωστοποίηση διά δημοσίας γνωστο
ποιήσεως, χωρητικότητος μη ύπερβαινούσης τάς δώδεκα όκάδας, 
διά τήν τοποθέτησιν σκυβάλων. 

(2) "Εκαστος τοιούτος υγειονομικός σάκκος δέον νά διατηρή
ται κλειστός και έκαστον τοιούτον ύγειονομικόν δοχεΐον δέον δπως / 
φέρη καλώς έφαρμοζόμενον κάλυμμα, διατηρήται δέ καλυμμένον 
εκτός δταν άνοίγηται προς κένωσιν. 

(3) Τό τοιούτον ύγειονομικόν δοχεΐον δέον νά διατηρήται καθα
ρόν και νά άπολυμαίνηται ύπό του ιδιοκτήτου, του ενοίκου ή του < 
χρησιμοποιούντος τούτο τουλάχιστον άπαξ της εβδομάδος. 

(4) Δέον νά πληρώνηται προς τον Δημοτικόν Ταμίαν ουχί άργό
τερον της τριακοστής πρώτης ημέρας τοΟ μηνός Αύγουστου έκα
στου έ'τους ύπό έκαστου ιδιοκτήτου, ενοικιαστού ή κατόχου— 

(α) οικίας, τέλος καθοριζόμενον εις έκάστην περίπτωσιν ύπό 
του Συμβουλίου μή υπερβαίνον τό ποσόν των £4.000 μίλς 
κατ* έτος ή μέρος τούτου' 

(β) καταστήματος ή αποθήκης ή καφενείου, τέλος καθοριζόμενον 
εις έκάστην περίπτωσιν ύπό του Συμβουλίου μή υπερβαίνον 
τό ποσόν τών £6.000 μιλς κατ* έτος ή μέρος τούτου' 

(γ) ξενοδοχείου, οικοτροφείου, ξενώνος ύπνου ή πανδοχείου, 
τέλος καθοριζόμενον εις έκάστην περίπτωσιν ύπό του Συμ
βουλίου μή υπερβαίνον τό ποσόν τών £36.000 μίλς κατ* έτος 
ή μέρος τούτου' 

(δ) τυπογραφείου, λιθογραφείου, κλινικής, εργοστασίου, βιομη
χανικής επιχειρήσεως ή υποστατικών άλλων πλήν τών ανα
φερομένων είς τάς παραγράφους (α), (β) και (γ) ώς άνω, 
τέλος καθοριζόμενον εις έκάστην περίπτωσιν ύπό του Συμ
βουλίου μή υπερβαίνον τό ποσόν τών £36.000 μίλς κατ' έτος 
ή μέρος τούτου. 

100. Ουδείς ιδιοκτήτης, ενοικιαστής ή κάτοχος οιουδήποτε υπο
στατικού κειμένου εντός τών δημοτικών ορίων δύναται νά έναπο
θέτη ή έναποθηκεύη ή έπιτρέπη ή συγκατατίθεται ή προξενη ή ενερ
γή ή ανέχεται τήν εναποθήκευσιν οιωνδήποτε σκυβάλων εντός τοι
ούτων υποστατικών ειμή εντός τών υγειονομικών δοχείων ΐ\ τών 
υγειονομικών σάκκων, ώς ήθελεν είναι ή περίπτωσις, τών αναφερο
μένων εις τάς παραγράφους (1) και (2) του Κανονισμού 99, τά 
όποια δέον νά τοποθετώνται είς κατάλληλον μέρος, έτοιμα προς 
συλλογήν και άπομάκρυνσιν, μικρόν χρόνον πρό της καθορισμέ
νης προς τόν σκοπόν τούτον ώρας.». 

7. Ό Κανονισμός 106 τών Κανονισμών 1953 μέχρι 1962 διαγράφε
ται και αντικαθίσταται ύπό του ακολούθου Κανονισμού : 

«106. Ύπό παντός προσώπου διατηροϋντος οιονδήποτε τών ακο
λούθων μερών ή κτιρίων εντός τών δημοτικών ορίων θά καταβάλ
ληται είς τόν Δημοτικόν Ταμίαν καθ' έκαστον έτος δικαίωμα καθο
ριζόμενον ύπό του Συμβουλίου αναλόγως έκαστης περιπτώσεως 
ώς ακολούθως— 
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Δικαιώματα 
Είδος υποστατικού 

Δια χάνι η σταΟλον ... 
Δια βυρσοδεψείο ν ... . . ,. . 
Δι' οιονδήποτε μέρος ή κτίριον χρησι. 

μοποιούμενον δια σκοπούς άποξη
ράνσεως ή αποθηκεύσεως δερμάτων 

Δια κατάστημα πεταλωτου . . 
Δι' έργοστάσιον ένθα χρησιμοποιείτο 

άτμήρης,. ηλεκτρική ή μηχανική δύ 
ναμις ή ένθα χρησιμοποιείται οία 
δήποτε εκρηκτική ϋλη 

Δια καφενεΐον 
Διά κάμινον 
Διά ψοΰρνον εις οιονδήποτε άρτοποι 

εΐον . . . . . . 
Δι' έστιατόριον 
Διά κουρεΐον 
Δια ποτοπωλεΐον 
Διά ζαχαροπλαστείο ν 
Διά κατάστημα γλυκισμάτων 
Διά φαρμακείο ν 
Δι' ύποδηματοποιεΐον 
Διά τυπογραφεΐον ... 

'Από 
£2.000 μίλς 

2.000 » 

2.000 
1.000 

3.000 
1.000 
1.000 

1.000 
3.000 
1.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
1.000 
3.000 

Μέχρι 
£10.000 μίλς 

10.000 » 

10.000 
5.000 

75.000 
5.000 
5.000 

5.000 
10.000 
5.000 

10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
5.000 

10.000 

Το δικαίωμα θά είναι άναφορικώς προς τήν περίοδον τήν λήγου
oocv κατά τήν 31.ην Δεκεμβρίου έκαστου έτους ανεξαρτήτως του 
χρόνου καθ' δν τοΟτο καθίσταται έπιβλητέον.». 
8. Ή παράγραφος (2) του Κανονισμού 113 των Κανονισμών 1953 

μέχρι 1962 τροποποιείται διά της ε'ις το τέλος αυτής προσθήκης της 
ακολούθου επιφυλάξεως : 

«Νοείται δτι εν ουδεμία περιπτώσει ό αριθμός των οϋτω διατη
ρουμένων αιγών ή προβάτων δύναται νά ύπερβαίνη τά δύο δι' εκά
στήν ο'ικίαν ή ύποστατικόν εντός των δημοτικών Ορίων.». & 
9. Οι Κανονισμοί 1953 μέχρι 1962 τροποποιούνται διά της εν αύ

τοΐς ένθέσεως, ευθύς μετά τον Κανονισμόν 116 του ακολούθου νέου 
Κανονισμού : 

«116Α.—(1) Ουδείς θά διατηρή εντός τών δημοτικών ορίων πέ
ραν των δύο κυνών ή θά διατηρή κύνας δι' αναπαραγωγή ν ειμή 
κατόπιν ειδικής προς τούτο αδείας παρά του Συμβουλίου και ύφ' 
ους δρους ήθελεν επιβάλει τούτο κατά τήν παραχώρησιν της τοι
αύτηςαδείας. 

(2) Οιαδήποτε ούτω εκδιδομένη άδεια θά ίσχύη διά το έτος 
εντός του οποίου αϋτη εκδίδεται.». 
10. ΟΙ Κανονισμοί 1953 μέχρι 1962 τροποποιούνται διά της έν αύ

τοΐς ένθέσεως, ευθύς μετά τον Κανονισμόν 167, του ακολούθου νέου 
Κανονισμού : 

«167Α. 'Απαγορεύεται το καπνίζειν ύπό παντός προσώπου εντός 
οιουδήποτε έστεγασμένου θεάτρου, κτιρίου ή άλλου μέρους εντός 
τοΰ οποίου γίνεται θεατρική ή κινηματογραφική παράστασις και 
ε'ις το όποιον το κοινόν είναι δεκτόν επί πληρωμή ή άνευ πληρωμής,, 
έκτος εις ε'ιδικόν καπνιστήριον, δωμάτιον ή μέρος εύρισκόμενον 
έκτος της αιθούσης δπου κάθηνται οι θεαταί προς παρακολούθησιν 
της παραστάσεως.». 
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11. Ή παράγραφος ((1!) yog ΙΚανονισμοΰ 172 των Κανονισμών J953 
μέχ>ρί 1962 τροποποιείται <%ς ίάκρλούθως : 

(α) Δια της έν αύτη ένθέσεως, ευθύς μετά τάς λέξεις «να όρίζη 
μέρη», τών λέξεων «ή μέρος εντός οιουδήποτε δρόμου»' 

(β) Διά της έν αύτη ένθέσεως, ευθύς μετά τάς λέξεις «δταν έν 
τη πραγματικότητι δεν εύρίσκωνται έν κινήσει», τών λέξεων 
«και να εγκαθιστά εις τα τοιαύτα μέρη μετρητάς σταθμεύ
σεως προς τον σκοπόν δπως ρυθμίζηται ή στάθμευσις αυτο
κινήτων και κάρρων». 

12. Οι Κανονισμοί 1953 μέχρι 1962 τροποποιούνται διά της έν αύ
τοΐς ένθέσεως, ευθύς μετά τόν Κανονισμόν 175, του ακολούθου νέου 
Κανονισμού : 

«175.—(1) Ουδείς δύναται νά διατηρη εντός τών δημοτικών ορίων 
άνευ της προς τούτο άδειας του Συμβουλίου οιονδήποτε μέρος διά 
την στάθμευσιν επί πληρωμή αυτοκινήτων. 

(2) Το Συμβούλιον δύναται νά έπιδάλη έν τη τοιαύτη αδεία 
τοιούτους δρους οίους ήθελε θεωρήσει συντελεστικούς προς άπαλ
λαγήν ή αποφυγήν ή άπομάκρυνσιν οιωνδήποτε ενοχλήσεων ή 
δυσχερειών εις τους χρησιμοποιούντος τάς γειτονικάς οδούς ή είς 
τους διαμένοντας είς γειτονικάς οικίας ή ύποστοττικά. 

(3) Το Συμβούλιον δύναται νά έπιβάλη την πληρωμήν δικαιώ
ματος διά την εκδοσιν της τοιαύτης αδείας καθοριζομένου άπό 
καιρού είς καιρόν ύπό του Συμβουλίου. 

Οι άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου. 




