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Ο περί Ρυθμίσεως Μαρίνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημο
σίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52
του Συντάγματος.

Συνοπτικός
τίτλος.
4 του 1977
67 του 1979.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.
Αντικατάσταση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.

Αριθμός 9(1) του 1999
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΜΑΡΙΝΩΝ
ΝΟΜΟΥΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζε ι ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως Μαρίνων (Τροπο
ποιητικός) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ρυθμίσεως
Μαρίνων Νόμους του 1977 και του 1979 (που στο εξής θα αναφέρονται ως
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται
μαζί ως οι περί Ρυθμίσεως Μαρίνων Νόμοι του 1977 έως 1999.
2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από
αυτό του ορισμού του όρου «δικαιώματα».
3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο
άρθρο:
«Πληρωτέα
ποσά.

5.<1) Υπό την επιφύλαξη και τηρουμένων των διατάξεων των
εδαφίων (2) και (3), τα εκάστοτε πληρωτέα ποσά για τη χρήση κάθε
συγκεκριμένης μαρίνας και των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σ'
αυτή και για αγαθά, πράγματα, υπηρεσίες ή διευκολύνσεις που παρέ
χονται ή διατίθενται εντός αυτής ορίζονται κατ' έτος για περίοδο
δώδεκα μηνών από το νομικό ή το φυσικό πρόσωπο ή το νομικό
πρόσωπο δημόσιου δικαίου στο οποίο έχει ανατεθεί από το Υπουρ
γικό Συμβούλιο, δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 3, η διοίκηση, η
διαχείριση, η εκμετάλλευση και η λειτουργία της μαρίνας.
(2) Γραπτή συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ της Δημοκρατίας
και του προσώπου στο οποίο έχει ανατεθεί η διοίκηση, η διαχεί
ριση, η εκμετάλλευση και η λειτουργία συγκεκριμένης μαρίνας
δυνατό να καθορίζει επακριβή διαδικασία και χρόνο ορισμού των
πληρωτέων, σε σχέση με την εν λόγω μαρίνα, ποσών ως και
ακριβή ημερομηνία έναρξης και λήξης εκάστης δωδεκάμηνης
περιόδου πληρωμής τους.
(3) Ουδέν των διαλαμβανομένων στα εδάφια (1) και (2) συνιστά
κώλυμα στη συμπερίληψη στη γραπτή συμφωνία, που αναφέρεται
στο εδάφιο (2), προνοιών που να ορίζουν σε σχέση με συγκεκρι
μένη μαρίνα τον ελάχιστο αριθμό θέσεων ελλιμενισμού που κατά
προτεραιότητα παραχωρούνται σε αθλητικά σκάφη κατόπιν εισή
γησης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και να εξαιρούν
αυτά από την υποχρέωση πληρωμής οποιουδήποτε ή όλων των
εκάστοτε πληρωτέων ποσών.
(4) Τα εκάστοτε πληρωτέα ποσά που ορίζονται κατ' έτος, κατά
τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (1),(2) και (3), γνωστοποιούνται
γραπτώς στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού από το πρόσωπο
στο οποίο έχει ανατεθεί η διοίκηση, η διαχείρηση, η εκμετάλλευση
και η λειτουργία της μαρίνας, τουλάχιστο τρεις μήνες πριν από
την ημερονηνία έναρξης της δωδεκάμηνης περιόδου για την οποία
αυτά είναι πληρωτέα.».
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4. Καθ' όσον αφορά τη Μαρίνα της Λάρνακας και τη Μαρίνα
«LIMASSOL SHER ATON MAR INA», η ισχύς των άρθρων 2 και 3 του
παρόντος Νόμου άρχεται, παρά τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος
Νόμου, από ημερομηνία, την οποία, κατόπιν ποηγούμενης ενημέρωσης και
απόφασης της Βουλής, το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει προς τούτο και σε
σχέση με τη συγκεκριμένη μαρίνα διά διατάγματος του που δημοσιεύεται
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:
Νοείται ότι η εν λόγω ημερομηνία έναρξης της ισχύος των άρθρων 2 και 3
θα είναι ταυτόχρονη για όλες τις μαρίνες όπως η ημερομηνία αυτήορίζεται
στο άρθρο 6 του παρόντος Νόμου.
5. Οι περί Ρυθμίσεως της Μαρίνας Λάρνακας (Καταβλητέα Δικαιώματα)
Κανονισμοί του 1994 και οι περί Ρυθμίσεως της Μαρίνας «LIMASSOL
SHERATON MAR INA» (Καταβλητέα Δικαιώματα) Κανονισμοί του 1993 και
του 1995 καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των άρθρων
2 και 3 του παρόντος Νόμου σε σχέση με τη Μαρίνα Λάρνακας και τη
Μαρίνα «LIMASSOL SHERATON MARINA», αντίστοιχα.
6. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 4, ο παρών Νόμος τίθεται σε
ισχύ κατά την ημερομηνία που τίθενται σε ισχύ οι ειδικοί Κανονισμοί για
προσφορές σε σχέση με μαρίνες, που αναφέρονται στις παραγράφους (1) και
(2) του Κανονισμού 9Α των περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας
(Διάθεση) Κανονισμών του 1989 έως 1999.

Μαρίνα
Λάρνακας και
Μαρίνα
«LIMASSOL
SHERATON
MARINA».

Καταργήσεις.
Επίσημη
Εφημερίδα της
Δημοκρατίας,
Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
20.5. 1994.
9. 7. 1993
1.12.1995.
Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος
Νόμου.
Επίσημη
Εφημερίδα της
Δημοκρατίας,
Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
21.7.1989
20. 7. 1990
5. 2. 1999.

