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Ό περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ
1978 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος.
'Αριθμός 15 του 1978
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΌΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ Α ΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1971 ΚΑ Ι 1972
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:
1; Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Αποχετευτικών Συνοπτικός .
Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1978 και θά άναγινώ τίτλος.
σκηται όμου μετά των περί 'Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμων του
1971 και 1972 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό δασικός νόμος»), ι τοθΐ97ΐ
και ό βασικός νόμος κα! ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται όμου ώς 24 τοϋ 1972
οί περί 'Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμοι του 1971 Μως 1978.
2. Το άρθρον 5 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής προσθή Τροποποίησις
κης εις το τέλος αύτου τής ακολούθου νέας παραγράφου :
τοϋα>θρου5
«(γ), θά καταβάλληται έκ του Ταμείου του Συμβουλίου προς ^ o u .
τον Πρόεδρον και τά Μέλη του Συμβουλίου αντιμισθία, είτε
υπό μορφήν αποζημιώσεως καθοριζομένης κατά συνεδρίαν
ή άλλως, ώς το Συμβούλιον τη έγκρίσει του Υπουργικού
Συμβουλίου ήθελεν εκάστοτε ορίσει.».
3. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά τής έν αύτω ένθέσεως, ευθύς Τροποποίησις
μετά το άρθρον β, του* ακολούθου νέου άρθρου :
τοϋ βασικοϋ
νόμου διά

«Σ<ρραγίς
6Α.— (1) Το Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν έχει σ φ ρ α γ ί δ α φέρουσαν τ ά ς της έν αύτω
Συμβουλίου, π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς και έ π ι γ ρ α φ ά ς ά ς ήθελε καθορίσει τό Σ υ μ  ένθέσεως νέου

■κ·λ·"1··..

βούλιον. Ή σφραγίς αυτή δύναται άπα καιρού ε'ις καιρόν 6ΡθΡ°υ 6Α·
νά τροποποιήται ή αντικαθίσταται, ώς τό Συμβούλιον
ήθελε κρίνει σκόπιμον.
(2) "Απασαι αϊ συμβάσεις καΐ άπαντα τά έγγραφα
άτινα δέον νά σφραγίζωνται διά τής σφραγΐδος του Συμ
βουλίου1 θα σφραγίζωνται δι' αυτής παρουσία του Προέ
δρου Και ενός Μέλους του Συμβουλίου ή οιουδήποτε έτε
ρου προσώπου εξουσιοδοτημένου προς τοΰτο ύπό του Συμ
βουλίου, οί όποιοι θά υπογράφουν πασαν τοιαύτην σύμβα
σιν ή έγγραφον σφραγιζόμενον διά τής σφραγΐδος του
Συμβουλίου, και ή τοιαύτη υπογραφή θ' άποτελή επαρκή
μαρτυρίαν δτι ή σφραγις ετέθη δεόντως και δτι αΰτη εΐναι
ή νόμιμος σφραγίς του Συμβουλίου.».
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4# To άρθρον 14 του
π ο ι ε ΐ τ α ι ώ ς ακολούθως :

βασικού νόμου δια του παρόντος τροπο

του βασικού.
νόμου

·

Τροποποίησις
τοϋ άρθρου 30
του δασικοί)

νόμου.

(α) Δια της διαγραφής της παραγράφου (γ) και της αντικα
ταστάσεως αύτης διά της ακολούθου νέας παραγράφου:
*(Υ). χορηγη φιλοδωρήματα και συντάξεις είς υπαλλήλους
του Συμβουλίου και τάς χήρας και τέκνα αυτών και είς
έργάτας του Συμβουλίου και καθίδρυση ταμεΐον προνοίας
διά τους μη συντάξιμους υπαλλήλους αύτου, προς τούτοις
δε ρυθμίζη παν συναφές προς τάς τοιαύτας χορηγίας θέμα
συμφώνως προς Κανονισμούς έκδοθησομένους δυνάμει του
άρθρου 49.»' και
(β) διά της είς το τέλος αύτου προσθήκης της ακολούθου νέας
παραγράφου ώς παραγράφου (ε) :
«(ε) παρέχη. ίατροφαρμακευτικήν περίθαλψιν είς τους
υπαλλήλους και έργάτας του Συμβουλίου,, τάς συζύγους
και εξαρτώμενους αυτών, και καθίδρυση ταμεΐον ιατροφαρ
μακευτικής περιθάλψεως,, προς τούτοις δέ ρυθμίζη τάς
καταβαλλομένας είς το ταμεΐον τούτο υπό του Συμβουλίου
και τών υπαλλήλων και εργατών αύτου εισφοράς ώς και τό
εΐδος και ΰψος της παρεχομένης ιατρικής περιθάλψεως συμ
φώνως προς Κανονισμούς έκδοθησομένους δυνάμει του
άρθρου 49.».
5. Τό άρθρον 30 του βασικού νόμου διά του παρόντος τροποποι
ώς ακολούθως: —

εΐται

"

. ■ ' · , · . . ' .

(α) Δ ι ά της προσθήκης είς τ ό τέλος της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (β) του
εδαφίου (1) αύτοΰ της ακολούθου επιφυλάξεως: —
«Νοείται δτι. είς περιπτώσεις κ α θ ' α ς τό όλικόν ποσόν του*
επιβαλλομένου τοιούτου τ έ λ ο υ ς δι* ενα εκαστον ίδιοκτήτην
ή κάτοχον ακινήτου ιδιοκτησίας δεν υπερβαίνει τό ποσόν
τών 250 μίλς τούτο άφίεται'» και
(β) διά της ένθέσεως, ευθύς μετά τό εδάφιον ( 2 ) , τών ακολούθων
νέων εδαφίων και της άναριθμήσεως τοϋ εδαφίου (3) ώς
εδαφίου (6) :
«(3) Πάν πρόσωπον όφέΐλον οιονδήποτε δ ι κ α ί ω μ α ή τέλος,
δ π ε ρ δεν κατέβαλε τό ύπ ? αύτοΰ όφειλόμενον ποσόν εντός
της προβλεπομένης προθεσμίας πληρωμής, υποχρεούται εις
τήν καταβόλήν προσθέτου επιβαρύνσεως ίσης προς, είκοσι
έπ! τοΐς εκατόν του μετά τ η ν πάροδον τ η ς είρημένης'προ
. θεσμίας παραμένοντος α π λ ή ρ ω τ ο υ  π ο σ ο ύ τ ο υ δικαιώματος
ή τέλους.
(4) Όσάκις ποσόν τι κοτταστάν πληρωτέον ύπό μορφήν
προσθέτου επιβαρύνσεως ώς προνοείται εν έδαφίω (3) δεν
εΐναι ακριβές πσλλαπλάσιον τών πέντε μίλς, τό τοιούτο
ποσόν θά αύξάνηται είς τό αμέσως ύψηλότερον πολλαπλά
σιόν τών πέντε μίλς. .
(5) Παν πρόσθετον ποσόν επιβληθέν δυνάμει τών διατά
ξεων τοϋ εδαφίου (3) θά καταβάλληται είς τό Ταμεΐον του
Συμβουλίου.».
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6. Ό βασικός νόμος τροποποιείται δια της έν αύτώ ένθέσεως,
ευθύς μετά το άρθρον 42, του ακολούθου νέου άρθρου :
42 Α. Το Συμβούλιον άιταλλάττεται :
«'Απαλλαγή·
άπό φορο
(α) οιωνδήποτε τελών χαρτοσήμων καταβλητέων δυ
λογίας.
νάμει της εκάστοτε ισχυούσης περί χαρτοσήμων νομο
θεσίας' και
(β) της πληρωμής οιουδήποτε φόρου ή τέλους κατα
βλητέου δυνάμει της εκάστοτε ισχυούσης περί Μηχανο
κινήτων 'Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νομοθεσίας
έπί τη έγγραφη ή τη χορηγήσει αδείας κυκλοφορίας εις
οιονδήποτε μηχανοκίνητον δχημα άνηκον εις το Συμ
βούλιον.».
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42Α,

Έτυπώθη έν τφ Τυπογράφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

