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3. Ό Κανονισμός 135 (2) των βασικών Κανονισμών τροποποιείται 
δια της. διαγραφής του αριθμού «£0.500» εις την δευτέρου γραμμήν και 
της αντικαταστάσεως του δια του άριθμοΰ «£2.000». 

4. Ό Κανονισμός 189 των βασικών Κανονισμών τροποποιείται δια 
της διαγραφής τοΰ άριθμοΰ «15» εις την δευτέραν γραμμήν και τής 
αντικαταστάσεως του δια του άριθμοΰ «31». 

Οι ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν υπό τοΰ Υπουργού Εσωτερικών. 

(Υ.Ε, 199/62/2.) 

'Αριθμός 356 

Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ ( Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ ΚΑΙ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Ι Σ ) ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 243) 

Διάταγμα δυνάμει τοΰ άρθρου 22 (α) (i). 

Ό Υπουργός 'Εσωτερικών,, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου
μένας εις αυτόν δυνάμει του άρθρου 22 (α) (ϊ) του περί Χωρίων (Δι
οίκησις και Βελτίωσις) Νόμου,, Κεφ. 243, διατάττει ώς ακολούθως : 

1. Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Καλοπαναγιώτη (το όποιον εν τω 
παρόντι διατάγματι αναφέρεται ώς «το Συμβούλιον») θα εχη δικαί
ωμα να δανεισθή παρά της Συνεργατικής Πιστωτικής 'Εταιρείας 
Καλοπαναγιώτη (ή οποία εν τω παρόντι διατάγματι αναφέρεται ώς 
«οι ΔανεισταΙ») ποσόν μή υπερβαίνον τάς δύο· χιλιάδας λίρας 
(£2,000) εντόκως προς επτά τοις εκατόν (7%) ύπό τους ακολού
θους δρους : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά. άποπληρωθή υπό τοΰ Συμ
βουλίου ε'ις τους Δανειστάς εις δέκα (10) ΐσας ετησίας δό
σεις (συμπεριλαμβάνουσας το κεφάλαιον καΙ τον τόκον) ' 

(β) το δανεισθησόμενον ποσόν θα χρησιμοποιηθή ύπό του Συμ
βουλίου δια την άνέγερσιν γέφυρας διά την Μονήν 'Αγίου 
'Ιωάννου Λαμπαδιστου εις Καλοπαναγιώτη ν, 

2. Προς τον σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή του ποσού 
τοΰ δανείου το Συμβούλιον, ύπό την έπιφύλαξιν οιασδήποτε άλλης 
ύποθηκεύσεως, θά υποθήκευση ε'ις τους δανειστάς δλα τά τέλη, ενοί
κια, διαπύλια ή δικαιώματα τά όποια επί του παρόντος και εντεύθεν 
ει ναι πληρωτέα προς το. Συμβούλιον. 

Έγένετσ εν Λευκωσία τή 10η Μαίου 1971. 
(Υ.Ε. 359/59.) 

'Αριθμός 357 
Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤ1ΚΗΣ Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ω Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Διάταγμα 'Απαλλοτριώσεως δυνάμει του άρθρου 6. 

'Επειδή διά τής Γνωστοποιήσεως 'Απαλλοτριώσεως ύπ' άρ. 2, δη
μοσιευθείσης εν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος 
τής Δημοκρατίας . ( ά ρ / 847 τής 8ης ' Ιανουαρίου 1971) ή 


