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'Αριθμός 572 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

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

'Επειδή δια διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως υπ' αριθμόν 686 εν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου 
εφημερίδος της Δημοκρατίας της 18ης Αύγουστου 1967 (έν τοις 
εφεξής αναφερομένου ώς «το διάταγμα υπ' αριθμόν 686») ή ακί
νητος 'ιδιοκτησία ή περιγραφόμενη έν τω Πίνακι του διατάγματος 
ύπ' αριθμόν 686 έ'χει έπιταχθή δια τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας 
τους αναφερομένους έν τω διοαάγματι ύπ' αριθμόν 686 δια περίοδον 
ενός έτους από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του διατάγματος 
ύπ' αριθμόν 686' 

Κα! επειδή, διά διαταγμάτων δημοσιευθέντων ώς διοικητικών πρά
ξεων ύπ' αριθμούς 527, 616 και 652 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της 
επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας τής 26ης 'Ιουλίου 1968, 25ης 
'Ιουλίου 1969 και 7ης Αύγουστου 1970, αντιστοίχως, ή έν λόγω πε
ρίοδος έπιτάξεως παρετάθη μέχρι της 17ης Αυγούστου 197Γ 

Και επειδή ή είρημένη ακίνητος ιδιοκτησία εΐναι εισέτι αναγκαία 
διά τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους' 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών καΐ "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 ένάσκησίς τών οποίων ανετέθη ύπό 
του Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει 
τήν περίοδον έπιτάξεως διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι 
μέχρι τής 17ης Αυγούστου 1972. 

Έγένετο τη 16η 'Ιουλίου 1971 
(Υ.Σ.Ε. 235/63/A/IV.) 

'Αριθμός 573 
Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 2 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 42 ΤΟΥ 1961, 20 ΤΟΥ 1963 
ΚΑΙ 46 ΤΟΥ 1970) 

Έξουσιοδότησις δυνάμει του άρθρου 11(1) 

Ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις έμέ δυνάμει του 
εδαφίου (1) του άρθρου 11 του περί Δικηγόρων Νόμου, διά του πα
ρόντος εξουσιοδοτώ τον κ. Άνδρέαν Φιλιππίδην,. Βοηθόν Έπαρχιακόν 
Έπόπτην, υπηρετούντα εις το Γραφεΐον του Έπαρχου Λεμεσού,, δπως 
έμφοα/ίζηται, παρίσταται έπι δικαστηρίω και ενεργή έκ μέρους τής 
Δημοκροττίας έν πάση δικαστική διαδικασία αρχομένη δυνάμει τών 
διατάξεων τών έν τω κάτωθι Δελτίω αναφερομένων Νόμων. 

ΔΕΛΤΙΟΝ 
Ό περί Πιστοποιητικών Ζώων Νόμος, Κεφ. 29. 


