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τάς εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον όμοΰ μετά τών παρατηρήσεων 
και υποδείξεων της έπ' αυτών' 

Και επειδή, λαμβανομένων υπ' δψιν άπασών έν γένει τών περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον όπως ή ακίνητος ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή 
δια τους έν τη ε'ιρημένη γνωστοποιήσει καθοριζόμενους σκοπούς" 

Και επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον έχει εγκρίνει τήν ως εϊρηται 
άπαλλοτρίωσιν της ακινήτου ιδιοκτησίας : 

Δια ταύτα, ή Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή, ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις αυτήν δυνάμει του άρθρου 6 τοΰ περί 'Αναγκαστι
κής Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά του παρόντος διατάττει τήν άπαλ
λοτρίωσιν της ακινήτου ιδιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών τοΰ ρη
θέντος Νόμου. 

Έγένετο τη 16η Δεκεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 1278/59/Β/3.) 

'Αριθμός 1023 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙ ΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα παρατάσεως περιόδου διατάγματος έπιτάξεως 
δυνάμει του άρθρου 4 (3). 

Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητι
κής πράξεως ύπ' άρ. 86 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφη
μερίδος της Δημοκρατίας τής 1ης Φεβρουαρίου 1968 (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ώς «το διάταγμα ύπ' άρ. 86») ή ακίνητος ιδιοκτησία 
ή περιγραφόμενη έν τώ Πίνακι τοΰ διατάγματος ύπ' άρ. 86 έχει έπι
ταχθή διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν 
τώ διατάγματι ύπ' άρ. 86 διά περίοδον ενός έτους άπό τής ήμερο, 
μηνίας τής δημοσιεύσεως του διατάγματος ύπ' άρ. 86' 

Και επειδή διά διαταγμάτων δημοσιευθέντων ώς διοικητικών πρά
ξεων ύπ' αριθμούς 894, 27 καΐ 22 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επι
σήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 28ης.Δεκεμβρίου 1968, 9ης 
'Ιανουαρίου 1970 και 15ης Ιανουαρίου 1971 αντιστοίχως, ή έν λόγω 
περίοδος έπιτάξεως παρετάθη μέχρι τής 31ης 'Ιανουαρίου 1972' 

Και επειδή ή ε'ιρημένη ακίνητος Ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
τής επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 τοΰ περί Έπι
τάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών όποιων ανετέθη ύπό 
τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου εις αυτόν, διά τοΰ παρόντος παρατείνει 
τήν περίοδον έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι 
μέχρι τής 31ης 'Ιανουαρίου 1973. 

Έγένετο τη 18η Δεκεμβρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 201/61/A/VIII/2.) 

'Αριθμός 1024 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα παρατάσεως περιόδου διατάγματος έπιτάξεως 
δυνάμει τοΰ άρθρου 4 (3). 

Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 


