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(β) του εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 4 τοΰ ττερϊ Έτπτάξεως Ιδιοκτησίας 
Νόμου, ή ένάσκησις των οποίων ανετέθη υπό τοΰ Υπουργικού Συμ
βουλίου εις αυτόν, δια τοΰ παρόντος παρατείνει την εν τφ Διατάγματι 
άναφερομένην περίοδον δια περαιτέρω περίοδον 12 μηνών, ήτοι μέχρι 
της 16ης 'Ιουλίου 1972. 

Έγένετο τη 2α Ιουνίου 1971. 
(Υ.Ε. 341/59/2.) 

'Αριθμός 483 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔ ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

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

Ε π ε ι δ ή δια διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ως διοικητικής 
πράξεως υπ' αρ. 596 εν τφ Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφη
μερίδος της Δημοκρατίας της 18ης Ιουλίου 1969 (εν τοΐς εφεξής ανα
φερομένου ως «το διάταγμα υπ' άρ. 596») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή περι
γραφόμενη εν τφ Πίνακι τοΰ διατάγματος υπ ' άρ. 596 έπετάχθη δια 
τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους εν τφ διατάγματι 
ύπ ' άρ. 596 διά περίοδον ενός έτους από τής ημερομηνίας της δημο
σιεύσεως τοΰ διατάγματος ύπ ' άρ. 596" 

Και επειδή διά διατάγματος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πράξεως 
ύπ ' άρ. 553 εν τφ Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος τής 
Δημοκρατίας τής 10ης 'Ιουλίου 1970 ή εν λόγω περίοδος έπιτάξεως 
παρετάθη μέχρι τής 17ης Ιουλίου 197 Τ 

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

, Διά ταΰτα, ό Υπουργός Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει τής επιφυλάξεως 
(β) τοΰ εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 4 του περί Έπιτάξεως 'Ιδιοκτησίας 
Νόμου, ή ένάσκησις τών οποίων ανετέθη ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβου
λίου είς αυτόν, διά τοΰ παρόντος παρατείνει τήν περίοδον έπιτάξεως 
διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι μέχρι τής 17ης 'Ιουλίου 1972. 

Έγένετο τή 28η 'Ιουνίου 1971. 
(Υ.Ε. 53/1966.) 

'Αριθμός 484 
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 του άρθρου 4 (3) 

'Επειδή διά δ ιατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως ύπ' αριθμόν 552 εν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου 
εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 10ης ' Ιουλίου 1970 (εν τοΐς εφεξής 
αναφερομένου ώς «το δ ιάταγμα») ή ακίνητος 'ιδιοκτησία ή περιγρα
φόμενη εν τω Πίνακι του δ ιατάγματος έ'χει έπιταχθή διά τους σκοπούς 
δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους εν τω δ ιατάγματ ι διά πε
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ρίοδον ενός έτους από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως τοΰ δια:

τάγματος* 
Και επειδή ή είρημένη ακίνητος ιδιοκτησία είναι εισέτι α ν α γ κ α ί α 

δια τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας δια περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Δια ταύτα, ό Υ π ο υ ρ γ ό ς Συγκοινωνιών καΐ "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγούμενας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
της επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έ π ι 
τάξεως ' Ιδ ιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις των όποιων ανετέθη ύπό 
του Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, διά του παρόντος παρα
τείνει την εν τω δ ιατάγματ ι άναφερομένην περίοδον διά περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους, ήτοι μέχρι της 9ης ' Ιουλίου 1972. 

Έ γ έ ν ε τ ο τή 6η ' Ιουλίου Ί971 
(Υ.Σ.Ε. 256/59/11/2.) 

'Αριθμός 485 

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 64 ΤΟΥ 1964, 15 ΤΟΥ 1966, 9 ΤΟΥ 1970, 

47 ΤΟΥ 1970 ΚΑΙ 89 ΤΟΥ 1970) 

Διάταγμα δυνάμει τοΰ άρθρου 20. 

Ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας είς αυτό δυνάμει τοΰ 
άρθρου 20 τοΰ περί Δήμων Νόμου (αρ. 64 τοΰ 1964, 15 τοΰ 1966, 9 
τοΰ 1970, 47 και 89 τοΰ 1970) το Ύπουργικόν Συμβούλιον διατάσσει 
όπως άπό της 1ης Ιανουαρίου 1971 καταβάλληται εις έκαστον των 
εν τή πρώτη στήλη τοΰ κάτωθι Πίνακος αναφερομένων Δήμων το έναντι 
εκάστου τοιούτου Δήμου δεικνυόμενον ποσόν είς την δευτέραν στήλην 
τοΰ ιδίου Πίνακος ώς αρωγή τοΰ δημοτικοΰ φόρου τοΰ τοιούτου Δήμου. 

Π Ι Ν Α 

Λευκωσία 
Λεμεσός 
'Αμμόχωστος 
Λάρναξ 
Πάφος 
Κυρήνεια 
Κυθραία 
Μόρφου 
Κάραβας 
Λάπηθος 
Λευκόνοικον 
Άκανθοΰ 
Λεύκαρα 
Άθηαίνου 
Πόλις 

£ μιλς 
9,613.— 
1,279.— 
1,69 Κ 
Ι, 193.— 

678.— 
115.— 

19.— 
75.— 

Α.— 
59.— 
12.— 
30.— 

2.500 
1 . — 
9.500 

Εξεδόθη τή 22α 'Απριλίου 1971. 
(Υ.Ε. 1764/59/2.) 


