
153 

δον δώδεκα μηνών αϊτό της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του 
διατάγματος. 

ΚαΙ επειδή ή είρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
δια τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας δια περαιτέρω 
περίοδον δώδεκα μηνών : 

Δια ταύτα, ό Υπουργός Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις το Υπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει της επιφυ
λάξεως (β) του εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 
Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό του Υπουρ
γικού Συμβουλίου εις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει την εν 
τω διατάγματι άναφερομένην περίοδον διά περαιτέρω περίοδον 
δώδεκα μηνών. 

Έγένετο τη 2α Μαρτίου 1971 
(Υ.Ε. 1326/59/2.) 

'Αριθμός 157 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ 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 διοικητικής 
πράξεως ύπ' άρ. 285 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφη
μερίδος της Δημοκρατίας της 10ης 'Απριλίου 1970 (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ώς «το διάταγμα») ή ακίνητος Ιδιοκτησία ή περιγρα
φόμενη έυ τω Πίνακι τοΰ διατάγματος έχει έπιταχθή διά τους σκο
πούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τω διατάγματι διά 
περίοδον ενός έτους άπο τής ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του 
διατάγματος' 

Και επειδή ή είρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περοδον ενός έτους : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
της επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπι
τάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών όποιων, ανετέθη ύπό τοΰ 
Υπουργικού1 Συμβουλίου εις αυτόν, διά τοΰ παρόντος παρατείνει 
τήν έν. τω διατάγματι άναφερομένην περίοδον διά περαιτέρω περίο
δον ενός έτους, ήτοι μέχρι τής 9ης 'Απριλίου 1972. 

Έγένετο τη 4η Μαρτίου 1971 
' (Υ. Σ. Ε. 199/59/Α/V.) 

'Αριθμός 158 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ 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. 208 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου 
εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 15ης Μαρτίου 1968 (έν τοις εφεξής 
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αναφερομένου ώς «το διάταγμα») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή περιγρα
φόμενη έν τω Πίνακι του διατάγματος έπετάχθη δια τους.σκοπούς 
δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τω διατάγματι δια περί
οδον τριών (3) ετών από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του δια
τάγματος' 

Και επειδή ή είρη.μένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
δια τους προειρη μένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω· 
περίοδον ενός έτους : 

Διά ταΰτα, ό Υπουργός Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει της επιφυλά
ξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιο
κτησίας Νόμου, ή ένάσκησίς τών οποίων ανετέθη υπό του Υπουργι
κού Συμβουλίου εις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει την έν 
τω διοαάγμοττι άναφερομένην περίοδον διά περαιτέρω περίοδον ενός 
έτους. 

Έγένετο τη 4η Μαρτίου 1971. 
(Υ.Ε. 1278/59/Ε/10.) 

'Αριθμός 159 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ 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. 197 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου έφη. 
μερίδος της Δημοκρατίας της 13ης Μαρτίου 1970 (έν τοις εφεξής ανα
φερόμενου ώς «το διάταγμα») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή περιγραφό
μενη έν τω Πίνακι του διοπάγματος έπετάχθη διά τους σκοπούς δήμο. 
σίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τω διατάγματι διά περίοδον 
ενός έτους άπό τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του διατάγματος' 

Και επειδή ή είρη.μένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Εσωτερικών και 'Αμύνης, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
τής επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτά
ξεως Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει 
την έν τω διατάγματι άναφεραμένην περίοδον διά περαιτέρω περί
οδον ενός έ'τους. 

Έγένετο τη 5η Μαρτίου 1971. 
1 1 · * (Υ.Α. 14/69.) 

'Αριθμός 160 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) 

ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 243 

Διάταγμα δυνάμει του "Αρθρου 22 (α) (i) 
Ό Υπουργός Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου

μένας εις αυτόν δυνάμει του άρθρου 22 (α) (i) του περί Χωρίων 


