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'Αριθμός 138 

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔ ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 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 διοικητικής 
πράξεως ύπ' αριθμόν 183/70 εν τφ Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου 
εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 6ης Μαρτίου 1970 (έν τοΤς εφεξής 
αναφερομένου ώς «το διάταγμα»), ή ακίνητος ιδιοκτησία ή περιγραφό
μενη έν τφ πίνακι του Διατάγματος έπετάχθη διά τους σκοπούς δημο
σίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τφ διατάγματι διά περίοδον δώ
δεκα μηνών από τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του διατάγματος 
ύπ ' αριθμόν 1 83" 

Και επειδή ή ειρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία διά 
τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω περίοδον 
δώδεκα μηνών : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τής 
επιφυλάξεως (6) τοΰ εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτάξεως 
Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό τοΰ Υπουρ
γικού Συμβουλίου είς αυτόν, διά τοΰ παρόντος παρατείνει την έν τφ 
Διατάγματι άναφερομένην περίοδον έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον 
δώδεκα μηνών, ήτοι μέχρι της 6ης Μαρτίου 1972. 

Έγένετο τη 25η Φεβρουαρίου 1 97 1. 
(Υ.Γ.Φ.Π. 75/66/2. ) 

'Αριθμός 139 

Ο ΠΕΡΙ Ε Π Ι Τ Α Ξ Ε Ω Σ Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Δ ι ά τ α γ μ α παρατάσεως περιόδου δ ιατάγματος έπιτάξεως 
δυνάμει τοΰ άρθρου 4 (3) 

'Επειδή διά δ ιατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητι
κής πράξεως ύπ' άρ. 221 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου 
εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 22ας Μαρτίου 1968 (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ώς «το δ ι ά τ α γ μ α ύπ' άρ. 221») ή ακίνητος ιδιοκτησία 
ή περιγραφόμενη έν τω Πίνακι τοΰ δ ιατάγματος ύπ' άρ. 221 έχει έπι
ταχθή διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν 
τω· δ ιατάγματ ι ύπ' άρ. 221 διά περίοδον ενός έτους άπό της ημερο
μηνίας της δημοσιεύσεως τοΰ δ ιατάγματος ύπ' άρ. 221' 

Και επειδή διά δ ιαταγμάτων δημοσιευθέντων ώς διοικητικών πρά
ξεων ύπ? άρ. 127 και 138 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου 
εφημερίδος της Δημοκρατίας τής 21ης Φεβρουαρίου 1969 και 20ής 
Φεβρουαρίου 1970, αντιστοίχως ή έν λ ό γ ω περίοδος έπιτάξεως πάρε· 
τάθη μέχρι τής 21ης Μαρτίου 1971' 

Και επειδή ή είρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκα ία 
διά τους προειρη μένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 


