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'Αβίβμός 71 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) 

ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 243 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό του Συμβουλίου 
Βελτιώσεως "Εγκωμης 

Τό Συμβούλων Βελτιώσεως "Εγκωμης, ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
χορηγούμενος εις αυτό δυνάμει τοΟ άρθρου 24 του περί Χωρίων (Δι-
οίκησις καΐ Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, εκδίδει τους ακολούθους 
Κανονισμούς : 
. 1. ΟΙ Κανονισμοί οδτοι θά άναφέρωνται ώς οί περί Χωρίων (Διοί- Επίσημος 
κησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί "Εγκωμης του Έφημερίς 
Ί972, και θά άναγινώσκωνται όμου μετά τών περί Χωρίων (Διοίκη- T
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σις και Βελτίωσις) Κανονισμών "Εγκωμης 1963 Μως 1970 (έν τοις 7111963 
εφεξής καλουμένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί») και οί δασικοί 27!ΐθ!ΐ966 
Κανονισμοί και οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται όμοΟ ώς οί 26. 6.1970. 
περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί "Εγκωμης 1963 
εως 1972. 

2. Ό Κανονισμός 4 τών βασικών Κανονισμών διαγράφεται και 
αντικαθίσταται ύπό του ακολούθου Κανονισμού : 

«4. Τό Συμβούλιον δύναται άπό καιρού εις καιρόν, διά δημοσίας 
γνωστοποιήσεως, νά όρίζη οιονδήποτε ύποστατικόν κείμενον είτε 
εντός τής περιοχής Βελτιώσεως είτε εντός τής περιοχής Βελτιώ
σεως Άγιου Δομετίου, ώς σφαγεΐον προοριζόμενον διά τήν σφα
γήν οιουδήποτε ζώου έκτος χοίρων (έν τοις εφεξής εις τους παρόν
τας Κανονισμούς άναφερόμενον ώς «Σφαγεΐον άρ. 1») ». 
3. Ό Κανονισμός 5 τών βασικών Κανονισμών διαγράφεται και αντι

καθίσταται ύπό του ακολούθου Κανονισμού : 
«5. Τό Συμβούλιον δύναται άπό καιρού εις καιρόν, διά δημο

σίας γνωστοποιήσεως, νά όρίζη οιονδήποτε ύποστατικόν κείμενον 
είτε εντός τής περιοχής Βελτιώσεως είτε εντός τής περιοχής Βελτι
ώσεως Αγίου Δομετίου, ώς σφαγεΐον διά τήν σφαγήν χοίρων (έν 
τοις εφεξής εις τους παρόντας Κανονισμούς άναφερόμενον ώς 
«Σφαγεΐον άρ. 2») ». 
4. Ό Κανονισμός 163 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται διά 

τής προσθήκης είς τό τέλος τής παραγράφου (1) τής ακολούθου 
νέας επιφυλάξεως : 

«Νοείται περαιτέρω δτι τό Συμβούλιον δύναται καθ' οιονδήποτε 
χρόνον διά δημοσίας γνωστοποιήσεως νά όρίζη δτι αντί του τέλους 
θεάματος θά πληρώνωνται ύφ' εκάστου προσώπου λαμβάνοντος 
άδειαν δυνάμει τοΟ Κανονισμού 162 τά έν ταΐς υποπαράγραφοις 
(α), (β) και (γ) τής παραγράφου 8 τοΟ παρόντος Κανονισμού 
αναφερόμενα δικαιώματα». 

Οί ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό τοΰ Υπουργού 'Εσωτερι
κών. 

Έτυπώθη έν τφ ΤοιχογράφεΙφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 




