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Και επειδή ή είρημένη ακίνητος Ιδιοκτησία ει ναι εισέτι αναγκαία 
δια τους προειρηιμένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας δια περαιτέρω 
περίοδο ν 12 μηνών : 

Δια ταΰτα, ό Υπουργός Εσωτερικών, ένασκών τάς εξου
σίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιο^ δυνάμει 
της επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτά
ξεως ' Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις τώ ν οποίων ανετέθη ύπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου ε'ις αυτόν., δια του παρόντος παρατείνει 
την περίοδον έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον 12 μηνών, ήτοι μέχρι 
της 3ης 'Απριλίου 1972. 

Έγένετο τη 3η Φεβρουαρίου 1971. 
(Υ.Ε. 199/62/2.) 

'Αριθμός 190 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

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

'Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ως διοικητικής 
πράξεως υπ' άρ. 248 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημε
ρίδος της Δημοκρατίας τής 10ης 'Απριλίου 1969 (έν τοις εφεξής ανα
φερομένου ως «το διάταγμα ύπ' αρ. 248») ή ακίνητος 'ιδιοκτησία ή 
περιγραφόμενη έν τω Πινάκι του διατάγματος ύπ' αρ. 248 έ'χει έπι
ταχθή διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν 
τω διατάνματι ύπ' αρ. 248 δια περίοδον ενός έτους άπό τής ημερο
μηνίας τής δημοσιεύσεως του διατάγματος ύπ' άρ. 248" 

ΚαΙ επειδή διά διατάγματος δημοσιευθέντος ως διοικητικής πρά
ξεως ύπ^ άρ. 199 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος 
τής Δημοκρατίας τής 13ης Μαρτίου 19701., ή έν λόγω περίοδος έπιτά
ξεως παρετάθη μέχρι τής 9ης 'Απριλίου 197Γ 

Κα! επειδή ή είρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών κα! "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
τής επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτά
ξεως ' Ιδιοκτησίας Νόμου,, ή ένάσκησις.τών όποιων ανετέθη δπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου είς αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει τήν 
περίοδον έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους,, ήτοι μέχρι 
τής 9ης "Απριλίου 1972. 

Έγένετο τη 12η Μαρτίου 1971. 
(Υ. Σ. Ε. 178/62/Α/Ι.) 

'Αριθμός 191 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

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

Επειδή διά διοατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ως διοικητικής 
πράξεως ύπ' άρ. 257 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου έφημε


