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Αριθμός 15 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣ Ι Σ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό τοΰ Συμβουλίου Βελτιώσεως 
Γαλατάς. 

Τό Συμβούλιον Βελτιώσεως Γαλατάς, ένασκοϋν τάς εξου
σίας τάς χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει τοΰ άρθρου 24 του περί 
Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, εκδίδει τους 
ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι Κανονισμοί οδτοι θά άναφέρωνται ώς οι περί Χωρίων (Διοί
κησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Γαλατάς 
τοΰ 1971 και θά άναγινώσκωνται όμρυ μετά των περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμών Γαλατάς J963 εως 1SG6 
(έν τοις εφεξής καλουμένων ώς «οι δασικοί Κανονισμοί») και οί 
βασικοί Κανονισμοί και οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται 
δμοΰ ώς οί περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί 
Γαλατάς 1963εως 1971. 

2. Οί βασικοί Κανονισμοί τροποποιούνται διά τής προσθήκης μετά 
τον Κανονισμόν 91 και μετά τόν τίτλον «'Αρτοποιεία και "Αρτος» 
τοΰ κάτωθι νέου Κανονισμοΰ άριθμουμένου 91Α : 

«91Α.—(1) Ουδέν πρόσωπον δύναται νά διατηρή ή έπιτρέπη ή 
συγκατατίθετάι ή ανέχεται νά διατηρήται εντός τής περιοχής τοΰ 
Συμβουλίου οιονδήποτε άρτοποιεΐον έκτος εάν τό τοιοΰτον πρό
σωπον λαμβάνη καθ' εκαστον έτος άδειαν παρά του Συμβουλίου 
και ύπό τήν έπιφύλαξιν τοιούτων δρων, οίους τό Συμβούλιον ενδέ
χεται νά θεώρηση άναγκαΐον νά έπιβάλη δυνάμει της αδείας. 

(2) "Εκαστον πρόσωπον εις τό όποιον χορηγείται άδεια δυνάμει 
τής παραγράφου (1) τοΰ παρόντος Κανονισμοΰ οφείλει νά πληρώ
νη εις τόν Έπιθεωρητήν δικαίωμα δριζόμενον από καιροΰ εις και
ρόν υπό'τοΰ Συμβουλίου καί μη υπερβαίνον τά £1.000 μίλς κατ' 
έτος ή μέρος τοΰ έτους». 

3. Ό Κανονισμός 124 των βασικών Κανονισμών διά τοΰ παρόντος 
διαγράφεται καί αντικαθίσταται ύπό τοΰ ακολούθου Κανονισμοΰ : 

«124.—(1) "Εκαστος ιδιοκτήτης, ενοικιαστής ή κάτοχος οίουδή
ποτε υποστατικού κειμένου εντός τής περιοχής βελτιώσεως δέον 
νά 'προμηθεύηται εν ή περισσότερα, αναλόγως τών αναγκών του, 
κατάλληλα μετάλλινα, πλαστικά καί/ή έξ άλλης ΰλης τής εγκρί
σεως τοΰ Συμβουλίου υγειονομικά δοχεία μετά λαβών, χωρητικό
τητος μή ύπερβαινούσης τους τρεις κυβικούς πόδας διά τήν τοπο
θέτησιν σκυβάλων. 

(2) "Εκαστον τοιοΰτον ώς άνω άναφερόμενον ύγειονομικόν δο
χεΐον δέον δπως φέρη καλώς έφαρμόζον κάλυμμα, διατηρήται δέ 
κεκαλυμμένον έκτος δταν ανοίγεται προς κένωσιν. 

(3) Τό τοιοΰτον ώς άνω άναφερόμενον ύγειονομικόν δοχεΐον 
δέον νά διατηρήται καθαρόν καί νά άπολυμαίνεται ύπό τοΰ Ιδιο
κτήτου, τοΰ ένοικου ή τοΰ χρησιμοποιούντος τοΰτο τουλάχιστον 
άπαξ τής εβδομάδος». 

4. Ό Κανονισμός 125 τών βασικών Κανονισμών διά τοΰ παρόντος 
διαγράφεται καί αντικαθίσταται ύπό τοΰ ακολούθου Κανονισμού : 

-
Ε·*ι ,σημος 
'Β.β>ημερΙς 
Παοάρτημα 
Τρ»τον : 

4.7.1963 
21 7.1966. 



35 

«125.—(1) Ουδείς ιδιοκτήτης, ενοικιαστής ή κάτοχος οιουδήποτε 
υποστατικού κειμένου εντός της περιοχής βελτιώσεως δύναται νά 
έναποθέτη ή έναποθηκεύη ή ρίπτη ή έπιτρέπη ή συγκατατίθεται 
ή προξενή ή ενεργή ή δέχεται τήν έναπόθεσιν, έναποθήκευσιν ή 
ρΐψιν οιωνδήποτε σκυβάλων εντός τοιούτων υποστατικών ειμή εντός 
των μεταλλίνων υγειονομικών δοχείων τών αναφερομένων εις τάς 
παραγράφους (1) και (2) τοΟ Κοη/ονισμου 124, τά όποια δέον νά 
τοποθετώνται εις κατάλληλον μέρος, έτοιμα προς συλλογήν και 
άπομάκρυνσιν μικρόν χρόνον προ της καθωρισμένης προς τόν σκο
πόν τούτον ώρας». 

5. Ό Κανονισμός 135 τών βασικών Κανονισμών δια του παρόντος 
διαγράφεται και αντικαθίσταται ύπό του ακολούθου Κοα/ονισμοΟ : 

«135.—(1) Ουδέν πρόσωπον δύναται νά διατηρή ή έπιτρέπη ή 
συγκατατίθεται ή ανέχεται νά διατηρήται εντός της περιοχής του 
Συμβουλίου οιονδήποτε καφενεΐον, έστιατόριον, μαγειρεΐον, ποτο
πωλείο ν, ζαχαροπλαστεΐον, κουρεΐον, φαρμακεΐον, ύποδημοττοποι
εΐον, έργοστάσιον, έργαστήριον, άτμοκοΦαριστήριόν, άποστακτήρ, 
πλυντήριον, βυρσοδεψεΐον, αποθήκη δερμάτων, ή πόα/δοχεΐον, έκτος 
εάν το τοιούτον πρόσωπον λαμβάνη καθ' εκαστον έτος αδειοα/ παρά 
του Συμβουλίου και όπό τήν έπιφύλαξιν τοιούτων δρων, οίους τό 
Συμβούλιον ενδέχεται νά θεώρηση άναγκαΐον νά έπιβάλη δυνάμει 
τής αδείας. 

(2) "Εκαστον πρόσωπον εις τό όποιον χορηγείται άδεια δυνάμει 
της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού οφείλει νά πληρώνη 
είς τόν Έπιθεωρητήν δικαίωμα όριζόμενον από καιρού είς καιρόν 
ύπό του Συμβουλίου και μή υπερβαίνον τά £5.000 μιλς κατ* έτος 
ή μέρος του έτους». 
6. Ό Κανονισμός 153Α τών βασικών Κανονισμών διά τοΟ παρόντος 

διαγράφεται και αντικαθίσταται ύπό του* ακολούθου ΚανονισμοΟ : 
«153Α.—(1) Ουδέν πρόσωπον δύναται νά ρίπτη ή συσσωρεύη ή 

έναποθέτη ή έναποθηκεύη ή έπιτρέπη ή συγκατατίθεται ή\ προξενη 
ή ενεργή ή ανέχεται τήν ρΐψιν, συσσώρευσιν, ένοπτόθεσιν ή εναπο
θήκευση είς οιονδήποτε δημόσιον ή ίδιωτικόν χώρον οιουδήποτε 
αντικειμένου ή πράγμοττος, φυτού, είτε αυτοφυούς είτε μή, ή\ οίασ
δήποτε ουσίας ή ύλης, ή όποια αποτελεί όχληρίαν ή είναι επιβλα
βής είς τήν δημοσίαν ύγείαν ή αποτελεί άσχήμίαν ή αντίκειται προς 
τήν καλήν έμφάνισιν της περιοχής βελτιώσεως. 

(2) Ό 'Ιατρικός Λειτουργός ή ό Επιθεωρητής δύναται νά έπι
δίδη ή νά ενεργή δπως επιδίδεται προς οίονδήποτε πρόσωπον προ
βαινον εις τήν ρΐψιν, συσσώρευσιν, έναπόθεσιν ή έναποθήκευσιν 
οίουδήποτε του έν τη παραγράφω (1) αναφερομένου πράγματος, 
αντικειμένου, φυτού, ουσίας ή ύλης είς οίονδήποτε δημόσιον ή ίδιω
τικόν χώρον, ή επιτρέπον ή έν γνώσει του άνεχόμενον τή ν τοιαύτην 
ρΐψιν, συσσώρευσιν, έναπόθεσιν ή έναποθήκευσιν, είδοποίησις δπως 
παύση οιανδήποτε τοιαύτην ένέργειαν και άπομακρύνη πάραυτα 
δ,τιδήποτε αποτελεί όχληρίαν ή ει ναι επιβλαβές είς τήν δημοσίαν 
ύγείαν ή αποτελεί άσχήμίαν ή αντίκειται προς τήν καλήν έμφάνισιν 
τής περιοχής βελτιώσεως : 

Νοείται δτι ή έπίδοσίς ειδοποιήσεως κατά τόν παρόντα Κανονι
σμόν δέν θά άποκλείη ή έπηρεάζη οιανδήποτε ποινική ν δίωξιν έν 
αναφορά προς οιανδήποτε παράβασιν διαπραχθεΐσαν είτε πρό είτε 
μετά τήν έπίδοσιν τοιαύτης ειδοποιήσεως». 

7. Ό Κοα/ονισμός 163 τών βασικών Κανονισμών διά του παρόντος 
διαγράφεται και αντικαθίσταται ύπό του ακολούθου ΚοτνονισμοΟ : 
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«163.— (1) (α) Το Συμβούλιον θά έπιβάλλτ] τέλος (έν τοις εφε
ξής καλούμενον «τέλος θεάματος») έπί δλων των πληρωμών των 
γενομένων δι' εΐσοδον είς οιονδήποτε θέατρον, κινηματογράφον 
ή κτίριον, τόπον ή σκηνήν χρησιμοποιουμένην δια την διεξαγωγήν 
οιασδήποτε θεατρικής παραστάσεως ή δια κινηματογραφική ν προ
βολήν ή δια χορόν ή οιανδήποτε δημοσίαν ψυχαγωγίαν ή δημοσίαν 
συγκέντρωσα/. 

(δ) Το τέλος θεάματος θά καταβάλλεται είς τόν Έπιθεωρητήν 
ύπό του. Διευθυντού ώς ακολούθως : 

(i) Δι* εκαστον είσιτήριον, δι" εν άτομον του οποίου ή αξία δεν 
υπερβαίνει τα 100 μίλς, 10 μίλς. 

(ii) Δι* εκαστον είσιτήριον, δι' εν άτομον, του οποίου ή αξία υπερ
βαίνει τά 100 μίλς άλλα δεν υπερβαίνει τα 200 μίλς, 15 μίλς. 

:(iii) Δι* εκαστον ε'ισιτήριον δι* εν άτομον, του οποίου ή αξία υπερ
βαίνει τά 200 μιλς άλλα δεν υπερβαίνει τά 350 μίλς, 25 μίλς. 

(iv) {Δι* εκαστον είσιτήριον, δι' εν άτομον, τοΰ όποιου ή αξία υπερ
βαίνει τά 350 μίλς άλλα δεν υπερβαίνει τά 500 μίλς, 40 μίλς. 

(ν) Δι' Ικαστον είσιτήριον, δι' εν άτομον, του όποιου ή αξία υπερ
βαίνει τά 500 μίλς, 50 μίλς. 

(γ) Το τέλος θεάματος θά καταβάλλεται κατόπιν έπικολλήσεως 
ένσημων ύπό του Συμβουλίου έπί τών εισιτηρίων εισόδου ατινα θά 
προσάγωνται ύπό τοΟ Διευθυντού είς το Συμβούλιον πρό της πω
λήσεως των διά τόν σκοπόν τούτον : 

Νοείται δτι το Συμβούλιον δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον, διά 
δημοσίας γνωστοποιήσεως νά όρίζη άλλον τρόπον καθ' δν τό τέλος 
θεάματος θά καταβάλλεται και ακολούθως τούτο θά καταβάλλεται 
καθ' δν τρόπον ορίζεται έν τη δημοσία γνωστοποιήσει. 

2. —(α) Ουδέν πρόσωπον θά γίνεται δεκτόν είς οιονδήποτε τών 
έν τή παραγράφω (1) τοΰ παρόντος Κανονισμού αναφερομένων 
κτιρίων,' τόπων ή σκηνής ειμή έναντι εισιτηρίου, έστω και έάν τό 
είσιτήριον. εκδίδεται άνευ πληρωμής : 

Νοείται δτι ουδέν τέλος θεάματος θά καταβάλλεται ή πληρώνεται 
έπί εισιτηρίων εκδιδομένων δωρεάν. 

(β) "Εκαστον είσιτήριον θά κόπτεται είς δύο ύπό του συλλέκτου 
εισιτηρίων, άμα τή είσόδω τοϋ κατόχου τούτου είς οιονδήποτε τών 
έν τη παραγράφω (1) του παρόντος Κανονισμού αναφερομένων κτι
ρίων^ τόπων ή σκηνών και ακολούθως τό ήμισυ του εισιτηρίου θά 
επιστρέφεται είς τόν δικαιοΰχον δστις θά τό φυλάττη μέχρι τέλους 
της θεατρικής παραστάσεως, κινηματογραφικής προβολής, χοροΰ 
ή δημοσίας ψυχαγωγίας ή δημοσίας συγκεντρώσεως και τό έτερον 
ήμισυ θά φυλάττεται ύπό του Διευθυντού είς είδικόν ξύλινον ή με
τάλλινον κιβώτιον, καταλλήλως κλειδωμένον και τοποθετημένον 
είς τήν είσοδον τών ώς άνω κτιρίων, τόπων ή σκηνών. 

(γ) Ό Πρόεδρος ή ό νομίμως και γραπτώς εξουσιοδοτημένος 
υπ' αύτοΰ εκπρόσωπος ή ό Επιθεωρητής δύναται νά άνοίγη και 
νά έξετάζη τό περιεχόμενον του άνω κιβωτίου προς έπιβεβαίωσιν 
ή έλεγχο ν τοΰ αριθμού τών προσώπων τά όποια έγένοντο δεκτά είς 
τά άνω κτίρια, τόπους ή σκηνάς. 

(3) Ή ακριβής τιμή εκάστου εισιτηρίου, περιλαμβανομένου και 
του τέλους, θά αναγράφεται έπ' αύτοΰ. 

(4) — (α) Τό Συμβούλιον δύναται νά έξαιρή της πληρωμής του 
τέλους θεάματος ή νά έπιστρέφη όλόκληρον ή μέρος τούτου έν 
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περιπτώσει θεατρικής παραστάσεως, κινηματογραφικής προβολής, 
χορού ή δημοσίας ψυχαγωγίας τής οποίας α ϊ εισπράξεις θά διατί
θενται, εν δλω ή εν μέρει, δια φιλανθρωπικούς, αγαθοεργούς, πολι
τιστικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

(6) Οιονδήποτε πρόσωπον επιθυμούν νά τύχη οιασδήποτε εξαι
ρέσεως ή μειώσεως του τέλους θεάματος, δυνάμει του εδαφίου (α) 
ανωτέρω, έν σχέσει προς οιανδήποτε θεατρικήν παράστασιν, κινη
ματογραφικήν προβολην, χορόν ή δημοσίαν ψυχαγωγίαν δέον νά 
ύποβάλη γραπτήν α'ίτησιν εις τό Συμβούλιον προ τής πωλήσεως 
οιουδήποτε εισιτηρίου δια τόν. σκοπόν τούτον. 

(γ ) Οιονδήποτε πρόσωπον τό όποιον δεν υποβάλλει τοιαύτην 
γραπτήν αΐτησιν προ τής πωλήσεως εισιτηρίων ή ή αίτησις του 
οποίου απερρίφθη ύπό του Συμβουλίου θά πληρώνη όλόκληρον 
τό τέλος θεάματος συμφώνως προς τό εδάφιον (β) της παραγρά
φου (1) τοΰ παρόντος Κανονισμού. . 

(5) Ό Επιθεωρητής ή ό παρ' αύτοΰ γραπτώς και δεόντως εξου
σιοδοτημένος εκπρόσωπος του δικαιούται νά εισέρχεται εις οιον
δήποτε των άνω κτιρίων, τόπων ή σκηνών και νά έξετάζη οιονδή
ποτε είσιτήριον εύρισκόμενον εις τό ταμεΐον, εις τους συλλέκτας 
εισιτηρίων, ταξιθέτας, κατόχους εισιτηρίων, άγοραστάς ή άλλως, 
ίνα έξακριβώνη εάν τηρώνται αϊ πρόνοιαι του παρόντος Κανονι
σμού. 

(6) Οιονδήποτε πρόσωπον τό όποιον— 
(i) Πωλεΐ ή προσφέρει προς πώλησιν οιονδήποτε είσιτήριον ή τιμή 

τοΰ όποιου δεν αναφέρεται έπ' αύτοΰ ή αΰτη αναφέρεται ανα
κριβώς ή πωλεΐ ή προσφέρει προς πώλησιν είσιτήριον εις 
τιμήν μεγαλυτέραν της αναφερομένης επί τοΰ εισιτηρίου, ή 

(ii) Πωλεΐ οιονδήποτε είσιτήριον (μη παραχωρούμενον δωρεάν) 
εις τό όποιον δεν σημειοΰται κατά τρόπον εμφανή δτι τό 
τέλος θεάματος έπληρώθη, ή 

(iii) Καθ' οιονδήποτε τρόπον εμποδίζει τόν Έπιθεωρητήν, τό Συμ
βούλιον ή τόν άντιπρόσωπόν του άπό τοΰ νά εισέρχεται εις 

\ οιονδήποτε των άνω κτιρίων, τόπων ή σκηνών ή νά έξετάζη 
τά εισιτήρια ή καθίστα τοιαύτην έξέτασιν ματαίαν διά της 
μή επιστροφής τοΰ ήμίσεος τοΰ εισιτηρίου εις τόν κάτοχον 

^',άμα τή είσόδω αύτοΰ συμφώνως των προνοιών της παραγρά
φ ο υ 2 (β) τοΰ παρόντος Κανονισμού, ή 

(ιν) Εισάγει οιονδήποτε πρόσωπον ή επιτρέπει τήν εΐσοδον εις 
οιονδήποτε τών άνω κτιρίων, τόπων ή σκηνών οιουδήποτε 
προσώπου άνευ εισιτηρίου ή έναντι εισιτηρίου εκδιδομένου 
κατά παράβασιν τοΰ παρόντος Kon/ονισμοΰ, ή 

(ν) "Αλλως παραβαίνει τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Κανονισμού, 
είναι ενοχον παραβάσεως τοΰ τοιούτου Κανονισμοΰ. 

(7) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Κανονισμού «Διευθυντής» 
σημαίνει τό πρόσωπον έπ' ονόματι τοΰ όποιου ή άδεια διά θεατρι
κήν παράστασιν; κινηματογραφική ν προβολην, χορόν, δημοσίαν ψυ
χαγωγίαν ή δημοσίαν συγκέντρωσα/ χορηγείται ή οιονδήποτε πρό
σωπον ύπό τήν έπίβλεψιν, φροντίδα, διεύθυνσιν, τοΰ οποίου αΰτη 
διεξάγεται ή τό πρόσωπον τό όποιον εΐναι ό Ιδιοκτήτης, ενοικια
στής ή'ο κάτοχος τόπου, κτιρίου ή σκηνής εντός ή έπί της οποίας 
αύτη διεξάγεται : 

Νοείται δτι εάν ή άδεια διά ταύτην χορηγήται έπ' ονόματι δύο 
ή περισσοτέρων προσώπων έκαστος τούτων θά είναι όμοΰ καί κε
χωρισμένως υπεύθυνος διά τήν εφαρμογή ν τών διατάξεων τοΰ πα
ρόντος Κανονισμοΰ. 
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(8) Έάν δεν ύπάρχη δικαίωμα εισόδου τα ακόλουθα δικαιώματα 
δέον νά πληρώνονται ύφ

5 εκάστου προσώπου λαμβάνοντος άδειαν 
δυνάμει του Κανονισμού 162, ήτοι : 

(α) Δια περίοδον ενός μηνός, θά πληρώνεται δικαίωμα, το 
όποιον θά ορίζεται εις έκάστην περίπτωσιν ύπό του Συμ
βουλίου, μη υπερβαίνον τάς £500. 

(β) Διά περίοδον μιας εβδομάδος, θά πληρώνεται δικαίωμα το 
όποιον θά ορίζεται εις έκάστην περίπτωσιν ύπό του Συμ
βουλίου, μη υπερβαίνον τάς £250. 

(γ) Διά μίαν.κα ι μόνον παράστασιν, κινηματογραφικήν παρά
στασιν, χορόν; ψυχαγωγίαν ή δημοσίαν συγκέντρωσιν, θά 
πληρώνεται δικαίωμα, τό όποιον 6ά ορίζεται εις έκάστην 
περίπτωσιν ύπό, του Συμβουλίου, μη υπερβαίνον τάς £50.». 

8. Ό Κανονισμός 180 των βασικών Κανονισμών διά του παρόντος 
διαγράφεται και αντικαθίσταται ύπό του ακολούθου Κανονισμού : 

«180.—(1) θ ά πληρώνεται καθ
5 εκαστον έτος ύπό του ιδιοκτήτου 

οικήματος εντός της περιοχής βελτιώσεως τό όποιον ενοικιάζεται 
ή παραχωρείται έπί μισθώσει, κατά τήν διάρκειαν του τοιούτου 
έτους ή οιουδήποτε μέρους τούτου, δικαίωμα τό όποιον θά καθο
ρίζεται ύπό του Συμβουλίου κατά τό ύπό έξέτασιν έτος, μη υπερ
βαίνον τό 5% (πέντε τοις εκατόν) του κατά τό τοιούτον έτος είσ
πραχθησομένου ενοικίου. 

(2) Αϊ πρόνοιαι του παρόντος Κανονισμού δεν θά έφαρμόζω\π:αι 
άναφορικώς προς οιονδήποτε οίκημα τό όποιον ενοικιάζεται ή κατέ
χεται ύπό του ιδιοκτήτου και χρησιμοποιείται ώς ξενοδοχεΐον, οίκο
τροφεΐον, ξενών ή πανδοχεΐον ή αποκλειστικώς διά γεωργικούς 
σκοπούς, κατά τήν διάρκειαν του έτους ή οιουδήποτε μέρους τού
του». 

9. Ή παράγραφος (1) του Κανονισμού 181 τών βασικών Κανονι
σμών διά του παρόντος διαγράφεται και αντικαθίσταται ύπό της ακο
λούθου παραγράφου : 

«181.—(1) θ ά πληρώνεται καθ' εκαστον έτος ύπό του ιδιοκτήτου 
οιουδήποτε οικήματος εντός της περιοχής βελτιώσεως τό όποιον 
ενοικιάζεται ή παραχωρείται έπί μισθώσει και χρησιμοποιείται ώς 
ξενοδοχεΐον, οίκοτροφεΐον, ξενών ή πανδοχεΐον, κατά τήν διάρκειαν 
τού τοιούτου έτους ή οιουδήποτε μέρους τούτου δικαίωμα τό όποιον 
θά καθορίζεται ύπό του Συμβουλίου κατά τό ύπό έξέτασιν έτος, 
μή υπερβαίνον τό 5% (πέντε τοις εκατόν) του κατά τό τοιούτον 
έτος είσπραχθησομένου ενοικίου.». 

10—(1) Ή παράγραφος (α) του Κανονισμού 221 τών βασικών Κα
νονισμών τροποποιείται διά της διαγραφής έξ αυτής του άριθμοΰ 
£25 (δευτέρα γραμμή) και τής αντικαταστάσεως του διά του αριθμού 
£50. 

(2) Ή παράγραφος (β) τού Κανονισμού 221 τών βασικών Κανονι
σμών τροποποιείται διά τής διαγραφής εξ αυτής του αριθμού £1 
(δευτέρα γραμμή) και τής αντικαταστάσεως του διά τού αριθμού 
£2. 

ΟΙ ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του 'Υπουργού Εσωτερι
κών. 

(Υ. Ε. 197/62/2.) 


