
324 

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 
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HELLENIC MINING COMPANY LIMITED (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛ
ΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ) (εν τοΐς εφεξής καλούμενη ώς 
«ή Άπαλλοτριουσα Αρχή»), έδημοσίευσεν δτι ή άπαλλοτρίωσις της 
έν τη εν λόγω Γνωστοποιήσει περιγραφόμενης ακινήτου Ιδιοκτησίας 
(εν τοΐς εφεξής καλούμενη ώς «ή ακίνητος ιδιοκτησία») καθίσταται 
αναγκαία δια τους έν αυτή αναφερομένους σκοπούς δημοσίας ωφε
λείας, ή/καί δι' οιονδήποτε των ρηθέντων σκοπών και έκάλει παν 
πρόσωπον ισχυριζόμενο ν δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέ
ρον επί της ακινήτου 'ιδιοκτησίας και ένιστάμενον κατά της σκοπού
μενης απαλλοτριώσεως ταύτης, δπως ύποβάλη τήν ενστασίν αύτου, 
μετά των υποστήριζαντων ταύτην αποδεικτικών στοιχείων καΐ λόγων, 
εντός τής εν τη ρηθείση γνωστοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας' 

Και επειδή ή Άπαλλοτριουσα 'Αρχή, άμα τη παρόδω τής έν τή 
προμνη,σθείσΥ) γνωστοποιήσει απαλλοτριώσεως καθοριζομένης προθε
σμίας, κατόπιν εξετάσεως τής ενστάσεως τής γενομένης κατά της 
σκοπούμενης απαλλοτριώσεως τής ακινήτου ιδιοκτησίας, διεβίβασε 
ταύτην εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον όμοΰ μετά των παρατηρήσεων 
και υποδείξεων της έπ' αυτής" 

Και επειδή ή Άπαλλοτριουσα 'Αρχή, λαβούσα υπ' δψιν άπάσας έν 
γένει τάς περιστάσεις κρίνει σκόπιμον δπως ή ακίνητος ιδιοκτησία 
άπαλλοτριωθή διά τους σκοπούς τους εκτιθεμένους έν τή προμνη
σθείση Γνωστοποιήσει Απαλλοτριώσεως" 

Και επειδή ή Άπαλλοτριουσα Αρχή έ'χει λάβει τήν εγκρισιν του 
Υπουργικού Συμβουλίου διά τήν άπαλλοτρίωσιν της ακινήτου Ιδιο
κτησίας : 

Νυν, διά ταΰτα,, ή Άπαλλοτριουσα Αρχή, έν τή ενασκήσει των 
εξουσιών δι' ών περιβέβληται δυνάμει του άρθρου 6 του περί Αναγ
καστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου 1962, διά του παρόντος διατάττει 
τήν απαλλοτρίωση τής ακινήτου Ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών 
του ρηθέντος Νόμου. 

'Εν Λευκωσία τή 2α Μαρτίου 1971. 
HELLENIC MINING COMPANY LIMITED 

(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ.) 
(TAX. ΚΙ Β. 1510 & 2280, ΛΕΥΚΩΣΙΑ). 

Έτυπώθη έν τω Τυπογράφε 1ω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


