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Κα ι επειδή ουδεμία ένστασις υπεβλήθη κατά της σκοπούμενης απαλ

λοτριώσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας· 
Κ α ι επειδή, λαμβανομένων υπ' όψιν άπασών εν γένει τών περιστά

σεων, κρίνεται σκόπιμον όπως ή ακίνητος ιδ ιοκτησία άπαλλοτριωθή δια 
τους έν τη είρημένη γνωστοποιήσει καθοριζόμενους σκοπούς· 

Κα ι επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον έχει εγκρίνει τήν ώς ε ϊρηται 
άπαλλοτρίωσιν της ακινήτου ιδ ιοκτησίας : 

Δ ι α ταΰτα , ή Άπαλλοτρ ιοΰσα 'Αρχή, ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορηγούμένας εις αυτήν δυνάμει του άρθρου 6 τοΰ περί 'Αναγκαστ ικής 
απαλλοτριώσεως Νόμου, δια τοΰ παρόντος δ ιατάττε ι τήν άπαλλοτρίωσιν 
της ακινήτου ιδ ιοκτησίας δυνάμει τών προνοιών τοΰ ρηθέντος Νόμου. 

Έγένετο τη 29η 'Απριλ ίου 1971 . 

(Υ .Ε . 1 2 7 8 / 5 9 / Ε / 1 0 . ) 

'Αρ ιθμός 319 

Ο Π Ε Ρ Ι 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 Κ Α Ι 50 ΤΟΥ 1966) 

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

Επε ιδή δια δ ιατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως ύπ' άρ. 455 έν τ φ Τρίτω Παραρτήματ ι της επισήμου εφημε

ρίδος της Δημοκρατ ίας της 13ης Ι ο υ ν ί ο υ 1969 (έν τοΤς εφεξής αναφε

ρομένου ώς «το δ ιάταγμα ύπ' άρ. 455») ή ακίνητος ιδ ιοκτησία ή περι

γραφόμενη έν τ φ Πίνακι τοΰ διατάγματος ύπ' άρ. 455 (έν τοις εφεξής 
αναφερομένη ώς «ή ακίνητος ιδ ιοκτησία υπ' άρ. 1») έχει έπιταχθή δια 
τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τ φ δ ια τάγματ ι 
ύπ' άρ. 455 δια περίοδον ενός έτους από της ημερομηνίας της δημο

σιεύσεως τοΰ διατάγματος ύπ' άρ. 455· 

Κ α ι επειδή δια δ ιατάγματος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πράξεως 
ύπ' άρ. 392 έν τ φ Τρ ί τω Παραρτήματ ι τής επισήμου εφημερίδος της 
Δημοκρατ ίας τής 22ας Μα ΐου 1970 ή έν λόγω περίοδος έπιτάξεως παρε

τάθη μέχρι τής 12ης ' Ιουνίου 1971* 
Κα ι επειδή δια διατάγματος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πράξεως 

ύπ' άρ. 252 έν τω ΤΟΙΤΛΙ Παραρτήματ ι της έ ι ι ιυήμυυ εφημερίδος τής 
Δημοκρατ ίας τής 15ης 'Απριλ ίου 1971 (έν τοΤς εφεξής αναφερομένου 
ώς «το δ ιά ταγμα ύπ' άρ. 252») ό Υπουργός Συγκοινωνιών καΐ "Εργων 
άνεκάλεσε το δ ιά ταγμα ύπ' άρ. 455 καθ' ην εκτασιν τοΰτο άφεώρα 
τήν έν τ φ Πίνακι τοΰ δ ιατάγματος 252 περιγραφομένην άκίνητον ίδιο

κτησίαν (έν τοΐς εφεξής άναφερομένην ώς «ή ακίνητος ιδ ιοκτησία 
ύπ' άρ. 2»),· 

Και επειδή ή ακίνητος ιδ ιοκτησία ύπ' άρ. 1 εξαιρέσει τής ακινήτου 
ιδ ιοκτησίας ύπ' άρ. 2 είναι ε ισέτ ι αναγκα ία δια τους προειρημένους 
σκοπούς δημοσίας ωφελείας δια περαιτέρω περίοδον ενός έτους : 

Δ ι α ταΰτα , ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τής 
επιφυλάξεως (β ) τοΰ εδαφίου (3 ) τοΰ άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτάξεως 
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'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις των οποίων ανετέθη ύττό του Υπουργι
κού Συμβουλίου εις αυτόν, δια του παρόντος παρατείνει την περίοδον 
έπιτάξεως της ακινήτου ιδιοκτησίας ύπ ' άρ. 1 μη συμπεριλαμβανομένης 
της ακινήτου ιδιοκτησίας υπ' άρ. 2 δια περαιτέρω περίοδον ενός έτους, 
ήτοι μέχρι της 12ης Ιουνίου 1972. 

Έγένετο τη 5 η Μαΐου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 67 /63 /A /V . ) 

'Αριθμός 320 

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

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

Επε ιδή δια διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ως διοικητικής 
πράξεως ύπ ' άρ. 359 εν τφ Τρίτφ Παραρτήματα της επισήμου εφημε
ρίδος της Δημοκρατίας της 16ης Μαίου 1969 (εν τοις εφεξής αναφερο
μένου ως «το διάταγμα ύπ ' άρ. 359») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή περι
γραφόμενη εν τφ Πίνακι τοΰ διατάγματος ύπ ' άρ. 359 έ'χει έπιταχθή δια 
τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους εν τφ διατάγματι 
ύπ ' άρ. 359 δια περίοδον ενός έτους από της ημερομηνίας της δημο
σιεύσεως τοΰ διατάγμοΓτος ύπ ' άρ. 359· 

Και επειδή δια διατάγμοσος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πράξεως 
ύπ' άρ. 336 εν τφ Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής 
Δημοκροττίας τής 23ης 'Απριλίου 1970 ή εν λόγφ περίοδος έπιτάξεως 
παρετάθη μέχρι τής 15ης Μαΐου 1971· 

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

Δια ταΰτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών καί "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τής 
επιφυλάξεως (β) τοΰ εδαφίου (3) του άρθρου 4 τοΰ περί Έπιτάξεως 
'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις των οποίων ανετέθη ύπό τοΰ Ύπουρ
γικοΰ Συμβουλίου είς αυτόν, δια τοΰ παρόντος παρατείνει τήν περίοδον 
έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι μέχρι τής 15ης 
Μαΐου 1972. 

Έγένετο τή 5 η Μαΐου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 75 /59 /3 /B /V . ) 

'Αριθμός 321 

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔ ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 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 
πράξεως ύπ' άρ. 447 εν τφ Τρίτφ Παραρτήματι τής επισήμου εφημε
ρίδος τής Δημοκρατίας τής 12ης 'Ιουνίου 1970 (έν τοΤς εφεξής άνα


