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Αριθμός 89 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 46 ΤΟΥ 1961, 58 ΤΟΥ 1962, 
4 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 31 ΤΟΥ 1969) 

Κανονισμοί γενόμενοι into του Συμβουλίου Βελτιώσεως Όμόδους 

Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Όμόδους, ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει τοΟ "Αρθρου 24 του περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, εκδίδει τους ακολούθους Κανο
νισμούς : 

1. ΟΊ παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι περί Χωρίων 'Επίσημος 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Όμόδους Έψπμερίς 
ΓΟΟ 1971, και θα άναφέρωνται όμου μετά τών περί Χωρίων (Διοίκη· Τρίτον^0 

σις και Βελτίωσις) Κανονισμών Όμόδους 1964 εως 1967 (έν τοις 9.7.1964 
εφεξής αναφερομένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί») οι δε βασικοί 5.1.1967. 
Κανονισμοί μετά τών παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οί 
περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί Όμόδους 1964— 
Ϊ971. 

2. Το πρώτον δελτίον τών βασικών Κανονισμών διά τοΟ παρόντος 
τροποποιείται διά της προσθήκης αμέσως μετά το Μέρος Ι 11 τών 
βασικών Κανονισμών του κάτωθι νέου Μέρους άριθμουμένου ΠΙΑ. 

«ΜΕΡΟΣ 1ΙΙΑ.ΨΥΓΕΙΟΝ. 
30Α. Το οίκημα το κείμενον εντός της περιοχής βελτιώσεως και εις 

χό ίσόγειον τής 'Αγοράς τοϋ Συμβουλίου, προνοείται ώδε και θά 
είναι έν τοις εφεξής το ψυγεΐον. 

30Β. Το Συμβοΰλιον θά ορίζη ειδικούς τόπους ή χώρους εντός του 
ψυγείου δπου θά έναποθηκεύωνται διάφορα τρόφιμα και νωπά φροΰτα 

30Γ. Ή διεύθυνσις και ό έλεγχος τοϋ ψυγείου θά ανατίθενται εις 
το εκάστοτε υπό του Συμβουλίου έξουσιοδοτούμενον προς τούτο 
πρόσωπον (καλούμενον έν τοις εφεξής «ό Αποθηκάριος») βάσει και 
συμφώνως τών οδηγιών αΐτινες δυνατόν νά δίδωνται άπό καιρού εις 
καιρόν υπό του Συμβουλίου. 

30Δ. Ό 'Αποθηκάριος, διαρκούσης τής περιόδου μεταξύ τής 15ης 
'Ιουλίου άχρι τής 31ης Μαρτίου, τοΰ επομένου έτους, ή δι' οιανδήποτε 
άλλη ν περίοδον δι' ην ήθελεν το Συμβούλιον αποφασίσει, θά διατηρή 
άνοικτόν το «ψυγεΐον καθημερινώς, άπό τής ανατολής άχρι τής δύσεως 
τοΟ ηλίου, εξαιρέσει τών Κυριακών δτε θά κλείη τούτο την 12ην 
μεσημβρινην ώραν. 

30Ε.—(1) Τά ακόλουθα δικαιώματα δέον νά πληρώνονται ύπό 
παντός προσώπου έναποθηκεύοντος εντός του ψυγείου τρόφιμα παν
τός είδους ή νωπά φροΰτα, ήτοι : 

(α) Διά τρόφιμα παντός είδους άτινα δέον νά διατηρώνται εις 
θερμοκρασίαν κάτω του μηδενός, θά πληρώνηται δικαίωμα 

& όριζόμενον εκάστοτε ύπό του Συμβουλίου και μη υπερβαίνον 
τά 10 μίλς δι' έκάστην όκάν ή μέρος ταύτης, δι' Μκαστον 
δεκαπενθήμερο ν ή μέρος τούτου κοττά το όποιον ταύτα ενα
ποθηκεύονται εντός του ψυγείου. 

(β) Διά τρόφιμα παντός είδους —πλην νωπών φρούτων ότανα 
δέον νά διατηρώνται είς θερμοκρασίαν άνω του μηδενός, θά 
πληρώνηται δικαίωμα Οριζόμενον εκάστοτε ύπό του Συμ
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βουλίου και μη υπερβαίνον τά 10 μίλς δι' έκάστην όκάν η 
μέρος ταύτης, δι ' έκαστον μήνα η μέρος τούτου κατά τό 
όποιον ταύτα εναποθηκεύονται εντός του ψυγείου. 

(γ) Δια νωπά φρούτα άτινα δέον να διατηρώνται είς θερμοκρα 
σίαν άνω του μηδενός, θά πληρώνηται δικαίωμα όριζόμενον 
εκάστοτε ύπό του Συμβουλίου και μη υπερβαίνον τά 30 μίλς 
δι ' έκάστην όκάν ή μέρος ταύτης, δι' όλόκληρον την περίο
δον άπό της 15ης ' Ιουλίου άχρι της 31ης Μαρτίου τόυ επο
μένου έτους, δ ι έκάστην δε δεκαπενθήμερον περίοδον πέροέν 
της περιόδου ταύτης πρόσθετον ποσόν εκ τριών μίλς δι' έκά
στην όκάν : 

Νοείται ότι είς τον ύπολογισμόν τοΰ βάρους προς καθο
ρισμόν των ανωτέρω δικαιωμάτων, δέον νά συμπεριλαμβά
νηται και τό βάρος των κιβωτίων καί/ή του περιτυλίγματος 
εντός τών οποίων τά τοιαύτα τρόφιμα ή νωπά φρούτα τοπο
θετούνται f) περιτυλίσσονται. 

(2) Πάν δικαίωμα, τό όποιον είναι πληρωτέον δυνάμει του παρόν
τος Κανονισμού θά πληρώνηται είς τό προς τούτο έξουσιοδοτούμενον 
ύπό τοΰ Συμβουλίου πρόσωπον, ευθύς ώς τά έναποθηκευθέντα τρό
φιμα ή νωπά φρούτα θά έξάγωνται εκ του ψυγείου. 

30ΣΤ. Τό Συμβούλιον δέν είναι ύπεύθυνον δι' οιανδήποτε ζημίαν, 
βλάβην, φθοράν ή καταστροφήν, ολική ν ή μερική ν, τών εκάστοτε 
έναποθηκευομένων τροφίμων ή νωπών φρούτων, προερχομένην εξ οίου. 
δήποτε λόγου ή αιτίας ή εκ της αμελείας τοΰ Συμβουλίου, τών 
υπαλλήλων, υπηρετών, αντιπροσώπων και εργατών αυτού. 

Ε'ις τό Μέρος τούτο τών παρόντων Κανονισμών «Μήν» σημαίνει 
περίοδον 30 ήμερων άρχομένην άπό της ημέρας εναποθηκεύσεως τών 
τροφίμων ή νωπών φρούτων, της τοιαύτης ημέρας, άχρι της ημέρας 
εξαγωγής τούτων εκ του ψυγείου, αμφοτέρων τών ήμερων περιλαμβα
νομένων. 

Οι ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό τοΰ Υπουργού 'Εσωτερικών. 
(Υ. Ε. 191/63/2.) 


