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Ό περί Μεταβιβάσεως και Ύποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1970 εκδίδεται διό: δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

r 

'Αριθμός 51 τοΟ 1970 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Μ Ε Τ Α Β 1 Β Α Σ Ε Ω Σ ΚΑΙ 
ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1965 

Ή . Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1 . Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Μεταβιβάσεως κα ΐ Συνοπτικός 

Ύποθηκεύσεως 'Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1970 καΐ θά
 Τ(τλο<

:· 
άναγινώσκηται όμου μετά του περί Μεταβιβάσεως και Ύποθηκευ
σεως "Ακινήτων Νόμου του 1965 (έν τοΐς εφεξής αναφερομένου ώς 9τοθΐ965. 
«ό βασικός νόμος»). 

2. Τό εδάφιον (6) του άρθρου 12 του βασικού νόμου διά του πα Τροποποίηση 
ρόντος τροποποιείται διά της αντικαταστάσεως της ευθύς μετά τήν τοΰΛρθρουΐ? 
λέξιν «άρθρου» (£κτη γραμμή), άνω τελείας δι* άνω καΐ κάτω τελείας " " * " 
και τής διαγραφής του ευθύς επομένου μέρους τοΟ εδαφίου τό όποιον 
άρχεται διά τών λέξεων «και ανεξαρτήτως» (έκτη γραμμή) καΐ λή
γε ι διά τών λέξεων «τοιαύτης μεταβιβάσεως :» (είκοστή έβδομη 
γραμμή). 

τοΰ βασικοΟ 
νόμου. 

Ό περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος* του 1970 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω 'Άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

'Αριθμός 52 του 1970 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ

Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1969 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Ξενοδοχείων και 
Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1970 καΐ 
θά άναγινώσκηται όμοΰ μετά του περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών 
Καταλυμάτων Νόμου τοΰ 1969 (έν τοΐς εφεξής αναφερομένου ώς «ό 4θτοθΐ969. 
βασικός νόμος») και ό βασικός νόμος και. ό παρών Νόμος θά άνα
φέρωνται όμου ώς οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμά
των Νόμοι τοΰ 1969 και 1970. 

2. Τό εδάφιον (1) τοΟ άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται 
διά τής έξ αύτοΰ διαγραφής τών λέξεων <·έκ τοΰ Προέδρου αυτής 
(τρίτη και τετάρτη γραμμαί) και τής αντικαταστάσεως αυτών διό 
τών λέξεων «έκ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου··, 

3. Τό άρθρον 26 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής tic; τό 
τέλος αυτού προσθήκης τοΰ ακολούθου ώς'εδαφίου (2), τοΰ υφιστα
μένου μέρους αύτοΰ αριθμούμε νου ώς εδαφίου (1) : 

«(2) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (Ί) ό 'Οργανι
σμός, καθ' οιονδήποτε χρόνον προ τής επιβολής περιορισμού στα
θερών τιμών δυνάμει τοΰ εδαφίου (4) τοΰ άρθρου 10, δύναται, κα
τόπιν εγκρίσεως του 'Υπουργού, νά κάθορίση άνο>τατον δριον τι
μών κατά ξενοδοχεϊον, έν περιπτώσει δέ τοιούτου καθορισμού ού
τος εΐναι υποχρεωτικός διά τό ξενοδοχεϊον είς 6 αναφέρεται.*. 

Τροποποίησις 
τοΟ ίδαψίο ι ι 
(1 ) τοΰ 
<5μθρου 6 
τοΰ βοοικου 
νόμοι). 

ΤροιιοποΙησις 
τοΟ άρθρου 2 (ί 
του βαοικοί) 
νόμου. 


