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Και επειδή, ή είρημένη ακίνητος Ιδιοκτησία εΐναι εισέτι αναγκαία 
δια τους προειρημένους σκοπούς δημοσίας ωφελείας δια περαιτέρω 
περίοδον ενός έτους : 

Δια ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας εις το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
της επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Έπιτά
ξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου,, ή ένάσκησίς των οποίων ανετέθη υπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου εις αυτόν, δια του παρόντος παρατείνει την 
περίοδον έπιτάξεως δια περαιτέρω περίοδον ενός έτους,, ήτοι μέχρι 
της 27ης Νοεμβρίου 1972. 

Έγένετο τη 12η 'Οκτωβρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 21/61/A/V.) 

'Αριθμός 838 
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 ως διοικητικής 
πράξεως ύπ' αρ. 929 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημε
ρίδος της Δημοκρατίας της 28ης Νοεμβρίου 1969 (έν τοις εφεξής ανα
φερομένου ώς «το διάταγμα ύπ' αρ. 929») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή 
περιγραφόμενη έν τω Πίνακι του διατάγματος ύπ' άρ. 929 (έν τοις 
εφεξής αναφερομένη ώς «ή ακίνητος Ιδιοκτησία ύπ' άρ. 1») έχει έπι
ταχθή διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν 
τω διατάγματι ύπ\ άρ. 929 διά περίοδον ενός έ'τους άπό τής ημερο
μηνίας τής δημοσιεύσεως του διατάγματος ύπ' άρ. 929' 

Και επειδή διά διατάγματος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πρά
ξεως ύπ' άρ. 882 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος 
τής Δημοκροπίας τής 30ής 'Οκτωβρίου 1970, ή έν λόγω περίοδος έπι
τάξεως παρετάθη μέχρι τής 27ης Νοεμβρίου 197Τ 

Και επειδή διά διατάγματος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πρά
ξεως ύπ' άρ. 126 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφημερίδος 
τής Δημοκρατίας τής 26ης Φεβρουαρίου 1971 (έν τοις εφεξής αναφε
ρομένου ώς «το διάταγμα ύπ' άρ. 126») ό Υπουργός Συγκοινωνιών 
καΐ "Εργων άνεκάλεσε το διάταγμα ύπ' άρ. 929 καθ' ήν εκτασιν 
τοΰτο άφεώρα τήν έν τω Πίνακι του διατάγματος 1.26 περιγραφομέ
νην άκίνητον ίδιοκτησίαν (έν τοΐς εφεξής άναφερομένην ώς «ή ακίνη
τος 'ιδιοκτησία ύπ' άρ. 2»)' 

Και επειδή ή ακίνητος 'ιδιοκτησία ύπ' άρ. 1, εξαιρέσει τής ακινήτου 
ιδιοκτησίας ύπ' άρ. 2, 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 τών όποιων ανετέθη ύπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου ε'ις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει τήν 
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περίοδον έπιτάξεως της ακινήτου ιδιοκτησίας ύπ' άρ. 1, μη συμπερι
λαμβανομένης της ακινήτου Ιδιοκτησίας ύπ' άρ. 2, δια περαιτέρω 

. περίοδον ενός έτους, ήτοι μέχρι της 27ης Νοεμβρίου 1972. 

Έ γ έ ν ε τ ο τη 12η 'Οκτωβρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 232/67/Α/1.) 

'Αριθμός 839 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙ ΤΑΞΕΩΣ ΙΔ ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

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

'Επειδή δια διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ως διοικητικής 
πράξεως ύπ ' άρ. 913 έν τφ Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημε
ρίδος της Δημοκρατίας της 17ης Νοεμβρίου 1967 (έν τοΐς εφεξής ανα
φερομένου ως «το διάταγμα υπ' άρ. 913») ή ακίνητος ιδιοκτησία ή 
περιγραφόμενη έν τφ Πίνακι του διατάγματος ύπ ' άρ. 913 έχει έπι
ταχθή δια τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν τφ 
διατάγματι ύπ' άρ. 913 δια περίοδον ενός έτους από τής ημερομηνίας 
τής δημοσιεύσεως του διατάγματος ύπ ' άρ. 913" 

Και επειδή δια διαταγμάτων δημοσιευθέντων ως διοικητικών πράξεων 
ύπ' αριθμούς 742, 807 και 860 έν τφ Τρίτω Παραρτήματι τής επι
σήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 12ης 'Οκτωβρίου 1968, 17ης 
'Οκτωβρίου 1969 και 23ης 'Οκτωβρίου 1970 αντιστοίχως, ή έν λόγω 
περίοδος έπιτάξεως παρετάθη μέχρι τής 16ης Νοεμβρίου 1971

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

Δια ταΰτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς 
εξουσίας τάς χορηγουμένας είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει 
τής επιφυλάξεως (β) τοΰ εδαφίου (3) του άρθρου 4 τοΰ περί Έ π ι 
τάξεως 'Ιδιοκτησίας Νόμου, ή ένάσκησις των οποίων ανετέθη ύπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου εϊς αυτόν, δια τοΰ παρόντος παρατείνει την 
περίοδον έπιτάξεως δια περαιτέρω περίοδον ενός έτους, ήτοι μέχρι 
τής 16ης Νοεμβρίου 1972. 

Έγένετο τη 12η 'Οκτωβρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 235 /63 /A /V . ) 

'Αριθμός 840 
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 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Δ ι ά τ α γ μ α παρατάσεως περιόδου δ ιατάγματος έπιτάξεως 
δυνάμει του άρθρου 4 (3) . 

Ε π ε ι δ ή δια δ ιατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ως διοικητι
κής πράξεως ύπ' άρ. 774 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου εφη
μερίδος τής Δημοκρατίας τής 1ης Νοεμβρίου 1968 (έν τοΐς εφεξής 
αναφερομένου ώς «το δ ι ά τ α γ μ α ύπ' άρ. 774») ή ακίνητος Ιδιοκτησία 


