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του Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, δια του παρόντος παρατείνει 
την περίοδον έπιτάξεως δια περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι 
μέχρι της 15ης Φεβρουαρίου 1972. 

Έγένετο τη 7η 'Ιανουαρίου 1971 
(Υ.Σ.Ε. Ί99/59/Α/ΙII.) 

Αριθμός 27 
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 υπ' αρ. 49 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημε
ρίδος της Δημοκρατίας τής 31ης 'Ιανουαρίου 1969 (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ώς «το διάταγμα υπ' αρ. 49») ή ακίνητος ιδιοκτησία 
ή περιγραφόμενη έν τω Πίνακι του διατάγματος ύπ' άρ>. 49 έχει έπι
ταχθή δια τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν 
τω διατάγματι υπ' άρ. 49 διά περίοδον ενός έτους από τής ημερομη
νίας τής δημοσιεύσεως του διατάγματος ύπ' αρ. 49' 

Και επειδή διά διατάγματος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πρά
ξεως ύπ' άρ. 21 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος 
τής Δημοκρατίας τής 2ας 'Ιανουαρίου 1970, ή έν λόγω περίοδος έπι
τάξεως παρετάθη μέχρι τής 30ής 'Ιανουαρίου 1971 · 

Και επειδή ή είρημένη 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 του περί Έπιτά
ξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις των όποιων ανετέθη* ύπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει την 
περίοδον έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έ'τους, ήτοι μέχρι 
τής 30ής 'Ιανουαρίου 1972. 

Έγένετο τή 7η 'Ιανουαρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 222/68/Α/Ι.) 

'Αριθμός 28 
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. 104 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημε
ρίδος τής Δημοκρατίας τής 7ης Φεβρουαρίου 1967 (έν τοις εφεξής 
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αναφερομένου ώς «το διάταγμα ύπ' αρ. 104») ή ακίνητος ιδιοκτησία 
ή περιγραφόμενη έν τω Πινάκι τοΰ διατάγματος ύπ' άρ. 104 έχει έπι
ταχθή δια τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν 
τω διατάγματι ύπ' άρ. 104 δια περίοδον ενός έτους από της ημερο
μηνίας της δημοσιεύσεως του διατάγματος ύπ' άρ. 104" 

Και επειδή δια διαταγμάτων δημοσιευθέντων ώς διοικητικών πρά
ξεων ύπ' άρ. 32, 53 και 67 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου 
εφημερίδος της Δημοκρατίας της 18ης 'Ιανουαρίου 1968, 31ης 'Ιανου
αρίου 1969 και 23ης Ιανουαρίου 1970, αντιστοίχως, ή έν λόγω περί
οδος έπιτάξεως παρετάθη μέχρι της 6ης Φεβρουαρίου 1971 · 

Κα! επειδή ή είρηιμένη ακίνητος ιδιοκτησία εΐναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρη μένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Διά ταϋτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγούμενος είς 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 
του Υπουργικού Συμβουλίου ε'ις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει 
τήν περίοδον έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έ'τους, ήτοι 
μέχρι της 6ης Φεβρουαρίου 1972. 

Έγένετο τη 7η 'Ιανουαρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 876/59/Α/IV.) 

'Αριθμός 29 

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάτοτ/μα παρατάσεως περιόδου διατάγματος έπιτάξεως 
δυνάμει του άρθρου 4 (3). 

'Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως ύπ' άρ. 104 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημε
ρίδος της Δημοκρατίας της 6ης Φεβρουαρίου 1970 (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ώς «το διάταγμα») ή ακίνητος 'ιδιοκτησία ή περιγρα
φόμενη έν τω Πινάκι τοΰ διοαάγματος έχει έπιταχθή διά τους σκο
πούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τω διατάγματι διά 
περίοδον ενός έτους από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του δια
τάγματος" 

Κα! επειδή ή είρημένη ακίνητος Ιδιοκτησία είναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρη μένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Παιδείας, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορη
γούμενους ε'ις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει της επιφυλάξεως 
(β) τοΰ εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περ! Έπιτάξεως Ιδιοκτησίας 
Νόμου, ή ένάσκησις τών όποιων ανετέθη ύπό του 'Υπουργικού Συμ
βουλίου εις αυτόν, διά τοΰ παρόντος παρατείνει τή ν έν τω διατάγματι 
άναφερομένην περίοδον διά περαιτέρω περίοδον ενός έ'τους. 

Έγένετο τή 7ή 'Ιανουαρίου 1971. 


