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'Αριθμός 45 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό του Συμβουλίου Βελτιώσεως 
Ξυλοτύμβους. 

Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Ξυλοτύμβους, ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 24 του περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, εκδίδει τους ακολού
θους Κανονισμούς : 

1. Οί' Κανονισμοί οδτοι θά άναφέρωνται ώς οί περί Χωρίων (Διοί [Επίσημος 
κησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Ξυλοτύμβους ^ ^ £ . μ α 
του 1972 και θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά τών ιτερι Χωρίων (Διοί- τρίτον : 
κησις καΐ Βελτίωσις) Κανονισμών Ξυλοτύμβους 1963 καΐ 1966 (έν 8. 8.1963 
τοις εφεξής καλουμένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί») και οί βασικοί 
Κανονισμοί και οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται όμοί) ώς οί 
περί Χορίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί Ξυλοτύμβους 
1963 έως 1972. 

2. Ό . Κανονισμός 117 τών βασικών Κανονισμών διά του παρόντος 
διαγράφεται και αντικαθίσταται διά του ακολούθου Κανονισμού : 

«117.—(1) Ύπό παντός ιδιοκτήτου ή κατόχου οιουδήποτε υπο
στατικού ή χώρου έφωδιασμένου δι' οικιακού ίίδατος, θά πληρώ
νωνται τά ακόλουθα τέλη, βάσει της καταναλισκομένης ποσότητος 
δδατος μετρούμενης δι' ύδρομετρητου, ήτοι 

750 μίλς κατά τριμηνίαν διά κατανάλωσιν ή μή μέχρι 30 τόννων 
ύδατος' και 

50 μίλς κατά τόννον 5δατος πέραν τών πρώτων 30 τόννων ύδα
τος. 

(2) ·Ή αξία του ύδρομετρητου καταβάλλεται προς τό Συμβού
λιον ύπό του Ιδιοκτήτου ή κατόχου του οικήματος ή χώρου. "Η 
έγκατάστασις και ή έπιδιόρθωσις του όδρομετρητου είς οιονδήποτε 
οίκημα ή χώρον, και ή άφαίρεσις αύτου, γίνονται ύπό του Συμ
βουλίου,, έξόδοις του ιδιοκτήτου ή κατόχου του" οικήματος ή χώρου. 

3. Ό Κανονισμός 163 τών βασικών Κανονισμών διά του παρόντος 
διαγράφεται και αντικαθίσταται διά του ακολούθου Κανονισμού : 

«163.—(1) (α) Τό Συμβούλιον θά έπιβάλλτ] τέλος (έν τοις εφε
ξής καλούμενον «τέλος θεάματος») έπί δλων τών πληρωμών τών 
γενομένων δι" εΐσοδον εις οιονδήποτε θέατρον, κινηματογράφον 
ή κτίριον, τόπον ή σκηνήν χρησιμοποιουμένην διά την διεξαγωγήν 
οιασδήποτε θεατρικής παραστάσεως ή διά κινηματογραφικήν προ
βολήν ή διά χορόν ή οιανδήποτε δημόσιον ψυχαγωγ ία ή δημοσίαν 
συγκέντρωσιν. 

(β) Τό τέλος θεάματος θά καταβάλλεται είς τον Έπιθεωρητήν 
το0 Συμβουλίου ύπό του διευθυντού ώς ακόλουθος : 

(ι) Δι' εκαστον είσιτήριον, δι' εν άτομον, το) οποίου ή αξία 
δέν υπερβαίνει τά 100 μίλς, 10 μίλς. 

(ii) Δι' £καστον είσιτήριον, δι' £ν άτομον, του οποίου ή αξία 
υπερβαίνει τά 100 μίλς άλλα δέν υπερβαίνει τά 150 μίλς, 
15 μίλς. 
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(iii) Δι' εκαστον είσιτήριον, δι' εν άτομον, του οποίου ή αξία 
υπερβαίνει τά 150 μίλς άλλα δεν υπερβαίνει τά 250 μίλς, 
25 μίλς. 

(iv) Δι* εκαστον είσιτήριον, δι' εν άτομον, του όποιου ή αξία 
υπερβαίνει τά 250 μίλς, 40 μίλς. 

(γ) Το τέλος θεάματος θά έπιβάλληται δι' έπικολλήσεως ένση
μου επί των εισιτηρίων εισόδου προ της πωλήσεως των, τά όποια 
ό Διευθυντής θά προμηθεύηται παρά του Συμβουλίου : 

Νοείται δτι τό Συμβούλιον δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον, δια 
δημοσίας γνωστοποιήσεως, να όρίζη άλλον τρόπον καθ' δν τό τέλος 
θεάματος θά έπιβάλληται και ακολούθως τοΰτο θά κοααβάλληται 
καθ' δν τρόπον ορίζεται εν τη δημοσία γνωστοποιήσει. 

(2) (α) Ουδέν πρόσωπον θά γίνεται δεκτόν εις οιονδήποτε τών 
έν τη παραγράφω (1) του παρόντος Κανονισμού αναφερομένων 
κτιρίων, τόπων ή σκηνής ειμή έ'ναντι εισιτηρίου, έστω και εάν τό 
είσιτήριον εκδίδεται άνευ πληρωμής : 

Νοείται δτι ουδέν τέλος θεάματος θά έπιβάλληται έπί εισιτηρίων 
εκδιδομένων δωρεάν. 

(β) "Εκαστον είσιτήριον θά κόπτηται ε'ις δύο ύπό του συλλέκτου 
εισιτηρίων, άμα τή είσόδω του κατόχου τούτου είς οίονδή
ποτε τών έν τη παραγράφω (1) του παρόντος ΚοτνονισμοΟ 
αναφερομένων κτιρίων, τόπων ή σκηνών καΐ ακολούθως τό 
ήμισυ του εισιτηρίου θά έπιστρέφηται είς τον δικαιουχον 
δστις θά τό φυλάττη μέχρι τέλους της θεατρικής παραστά
σεως, κινηματογραφικής προβολής, χορού ή δημοσίας ψυχα
γωγίας ή δημοσίας συγκεντρώσεως και τό έτερον ήμισυ θά 
φυλάττεται ύπό τοΰ Διευθυντού είς είδικόν ξύλινον ή μετάλ
λινον κιβώτιον, καταλλήλως κλειδωμένον και τοποθετημένον 
είς τήν εΐσοδον τών ως άνω κτιρίων, τόπων ή σκηνών. 

(γ) Ό Πρόεδρος ή ό νομίμως και γραπτώς εξουσιοδοτημένος 
ύπ' αύτοΰ εκπρόσωπος ή 'Επιθεωρητής δύναται νά άνοίγη 
και νά έξετάζη τό περιεχόμενον του άνω κιβώτιου προς έπι
βεβάίωσιν ή έλεγχον του αριθμού τών προσώπων τά όποια 
έγένοντο δεκτά είς τά άνω κτίρια, τόπους ή σκηνάς. 

(3) Ή ακριβής τιμή έκαστου είσιτηρίου, περιλαμβανομένου και 
του τέλους, θά αναγράφεται έπ' αύτου. 

(4) (α) Τό Συμβούλιον δύναται νά έξαιρή τής πληρωμής του τέ
λους θεάματος ή νά έπιστρέφη όλόκληρον ή μέρος τούτου 
έν περιπτώσει θεατρικής παραστάσεως, κινηματογραφικής 
προβολής, χορού ή δημοσίας ψυχαγωγίας της οποίας αί εισ
πράξεις θά διατίθενται έν δλω ή έν μέρει δίά φιλανθρωπι
κούς, αγαθοεργούς, πολιτιστικούς ή εκπαιδευτικούς σκο
πούς. 

(β) Οιονδήποτε πρόσωπον επιθυμούν νά τύχη οιασδήποτε εξαι
ρέσεως, ή μειώσεως του τέλους θεάματος, δυνάμει του εδα
φίου (α) ανωτέρω, έν σχέσει προς οίοη/δήποτε θεοττρικήν 
παράστασιν κινηματογραφικήν προβολήν, χορόν ή δημοσίαν 
ψυχαγωγίαν, δέον νά ύποβάλη γραπτή ν αΐτησιν είς τό Συμ
βούλιον προ τής πωλήσεως οιουδήποτε είσιτηρίου διά τον 
σκοπόν τούτον. 

(γ) Οιονδήποτε πρόσωπον τό όποιον δεν υποβάλλει τοιαύτην 
γραπτήν αΐτησιν προ τής πωλήσεως εισιτηρίων ή ή αίτησις 
του οποίου απερρίφθη · ύπό τοΰ Συμβουλίου, θά πληρώνη 



119 Δ . Π . 45/72 

όλόκληρον το τέλος θεάματος συμφώνως προς το εδάφιον 
(β) της παραγράφου (1) του παρόντος ΚανονισμοΟ. 

(5) Ό 'Επιθεωρητής του Συμβουλίου ή ό παρ' αύτοΰ γραπτώς 
και δεόντως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του δικαιούται να εισέρ
χεται είς οιονδήποτε των άνω κτιρίων, τόπων ή σκηνών και νά έξε
τάζη οιονδήποτε είσιτήριον, εύρισκόμενον εις το ταμεΐον, είς τους 
συλλέκτας εισιτηρίων, ταξιθέτας, κατόχους εισιτηρίων άγοραστάς, 
ίνα έξακριβώνη. εάν τηρώνται αϊ πρόνοιαι τοΰ παρόντος Κανονισμού. 

(6) Οιονδήποτε πρόσωπον το όποιον— 
(i) Πωλεί ή προσφέρει προς πώλησιν οιονδήποτε είσιτήριον ή 

τιμή τοΰ όποιου δέν αναφέρεται έπ' αύτου ή αΰτη αναφέ
ρεται ανακριβώς ή πωλεΐ ή προσφέρει προς πώλησιν είσι
τήριον είς τιμήν μεγαλυτέραν της αναφερομένης έπί του 
εισιτηρίου, ή 

(ii) Πωλεΐ οιονδήποτε είσιτήριον (μή παραχωρούμενον δωρε
άν) είς τό όποιον δεν σημειουται κατά τρόπον εμφανή δτι 
το τέλος θεάματος έπληρώθη, ή 

(iii) Καθ' οιονδήποτε τρόπον εμποδίζει τόν Έπιθεωρητήν, τό 
Συμβούλιον ή τόν άντιπρόσωπόν του από τοΰ νά εισέρχε
τα ι είς οιονδήποτε τών άνω κτιρίων, τόπων ή σκηνών ή νά 
έξετάζη τά εισιτήρια ή καθίστα τοιαύτη ν έξέτασιν ματαίαν 
διά της μή επιστροφής τοΰ ήμίσεος τοΰ εισιτηρίου είς 
τόν κάτοχον άμα τη είσόδω αύτοΰ συμφώνως τών προνοι
ών της παραγράφου 2 (β) τοΰ παρόντος Κανονισμοΰ, ή 

(iv) Εισάγει οιονδήποτε πρόσωπον ή επιτρέπει τήν εϊσοδον είς 
οιονδήποτε τών άνω κτιρίων, τόπων ή σκηνών οιουδήποτε 
προσώπου άνευ εισιτηρίου ή έναντι εισιτηρίου, εκδιδομένου 
κατά παράβασιν τοΰ παρόντος Κανονισμοΰ, ή 

(ν) "Αλλως παραβαίνει τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Κανονισμοΰ, 
είναι ενοχον αδικήματος δυνάμει τών παρόντων Κανονισμών. 

(7) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Κανονισμοΰ «Διευθυντής» ση
μαίνει τό πρόσωπον έπ' ονόματι τοΰ οποίου ή άδεια διά θεατρικήν 
παράστασιν, κινηματογραφικήν προβολή ν, χορόν,, δημοσίαν ψυχαγω
γίαν ή δημοσίαν συγκέντρωσιν χορηγείται ή οιονδήποτε πρόσωπον 
ύπό τήν έπίβλεψιν, φροντίδα,, διεύθυνσιν, τοΰ οποίου αΰτη διεξάγεται 
ή τό πρόσωπον τό όποιον είναι ό ιδιοκτήτης, ενοικιαστής ή ό κάτοχος 
τόπου, κτιρίου ή σκηνής εντός ή έπί της οποίας αϋτη διεξάγεται : 

Νοείται δτι εάν ή άδεια χορηγήται έπ' ονόματι δύο ή περισσοτέρων 
προσώπων, έκαστος τούτων θά είναι όμοΰ και κεχωρισμένως υπεύ
θυνος διά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ παρόντος Κανονισμοΰ. 

4. Ό Κανονισμός 189 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται διά 
της διαγραφής τών λέξεων «τριακοστής ημέρας τοΰ Σεπτεμβρίου» 
(δευτέρα κα ι τρίτη, γραμμαί) , και της αντικαταστάσεως αυτών δ ιά . 
τών λέξεων «εικοστής ογδόης ημέρας τοΰ Δεκεμβρίου.:. 

Οι ανωτέρω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό τοΰ Υπουργού Εσωτε

ρικών. 
(Υ.Ε. 99/63/3.) 




