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αναφερομένου ως «το διάταγμα ύπ' αρ. 14») ή ακίνητος ιδιοκτησία 
ή περιγραφόμενη έν τω Πίνακι του διατάγματος ύπ' άρ. 14 (έν τοις 
εφεξής αναφερομένη ως «ή ακίνητος 'ιδιοκτησία ύπ' άρ. 1») έχει έπι
ταχθη δια.τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους αναφερομένους έν 
τω διατάγματι υπ' άρ. 14 διά περίοδον ενός έτους άπό της ημερομη
νίας της δημοσιεύσεως του διατάγματος ύπ' άρ. 14' 

Και επειδή διά διαταγμάτων δημοσιευθέντων ώς διοικητικών πρά
ξεων ύπ' άρ. 870 και 9 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου έφηι
μερίδος της Δημοκρατίας της 13ης Δεκεμβρίου 1968 και 2ας ' Ιανου
αρίου 1970,, αντιστοίχως, ή έν λόγω περίοδος έπιτάξεως παρετάθη 
μέχρι της 11ης ' Ιανουαρίου 1971" 

Καί επειδή διά διατάγματος δημοσιευθέντος ώς διοικητικής πρά
ξεως ύπ' άρ. 687 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος 
τής Δημοκρατίας της 29ης Αύγουστου 1969 (έν τοις εφεξής αναφερο
μένου ώς «το διάταγμα ύπ' άρ. 687»), ό Υπουργός Συγκο'ΐνωνιών 
και "Εργων άνεκάλεσε το διάταγμα ύπ' άρ. 14 καθ' ην έκτασιν τούτο 
άφεώρα τήν έν τω Πίνακι του διατάγματος ύπ' άρ. 687 περιγραφο-
μένην άκίνητον Ίδιοκτησίαν (έν τοΤς εφεξής άναφερομένην ώς «ή ακί
νητος 'ιδιοκτησία ύπ' άρ. 2»)' 

Καί επειδή ή ακίνητος ιδιοκτησία ύπ' άρ. 1, εξαιρέσει τής ακινήτου 
ιδιοκτησίας ύπ' άρ. 2, ει ναι εισέτι αναγκαία διά τους προειρη μένους 
σκοπούς δημοσίας ωφελείας διά περαιτέρω περίοδον ενός έτους : 

Διά ταύτα, ό Υπουργός Συγκοινωνιών καί "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 ένάσκησίς των οποίων ανετέθη ύπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου ε'ις αυτόν, διά του παρόντος παρατείνει 
τήν περίοδον έπιτάξεως τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας ύπ' άρ. 1, μή συμ
περιλαμβανομένης τής ακινήτου 'ιδιοκτησίας ύπ' άρ. 2, διά περαιτέρω 
περίοδον έπιτάξεως, ήτοι μέχρι τής 11ης ' Ιανουαρίου 1972. 

'Εγένετο τή 4η ' Ιανουαρίου 1971. 
(Υ.Σ.Ε. 21/61/A/IV/2.) 

.'Αριθμός 4 
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΑΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 59 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 22 ΤΟΥ 1961 ΚΑΙ 17 ΤΟΥ 1964) 

Γνωστοιτοίησις δυνάμει τοΰ άρθρου 3 ( 1 ) . 

Ό "Επαρχος Λεμεσού, ένασκών τάς δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) τοΰ 
άρθρου 3 τοΰ περί Προστασίας τής Παραλίας Νόμου χορηγουμένας 
αύτω εξουσίας απαγορεύει απολύτως— 

(1) έκτος κατόπιν γραπτής άδειας αυτού καί ύφ' ους δρους ηθελεν 
επιβάλει— 

(α) τήν έκσκαφήν, έξαγωγήν, φόρτωσιν ή συσσώρευσιν λίθων, 
κροκάλων (βότσαλων), χαλίκων, άμμου ή ετέρας ϋλης εντός 
των έν τω Πίνακι τής παρούσης Γνωστοποιήσεως καθοριζο
μένων τμημάτων τής παραλίας ή τήν εξ αυτών μετακίνησιν 
των άνω ή τήν άπόπειραν διενεργείας οιασδήποτε των εϊρη
μένων πράξεων 

(β) τήν τοποθέτησιν ή ρίψιν χαλίκων, σκυβάλων, σαρωμάτων, απο
κομμάτων, υπολειμμάτων, περιττωμάτων ή οιωνδήποτε άλλων 
σκυβάλων, ελαίων, μηχανελαίων ή οιουδήποτε άλλου είδους 
ύγροΰ, λιπαντικοΰ ελαίου, στέρεου ή ύγροΰ απορρίμματος— 

( i) εφ' οιουδήποτε μέρους τής παραλίας τής καθοριζομένης 
έν τφ Πίνακι τής παρούσης Γνωστοποιήσεως· 
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(ϋ) εις οιονδήποτε σημεΤον εντός της θολάσσης έναντι της 
παραλίας της καθοριζομένης εν τφ Πίνακι της παρού
σης Γνωστοποιήσεως εντός αποστάσεως μικροτέρας 
των 200 ύαρδών εκ της υπό της άμπώτιδος σημειου

. μένης γραμμής· 
(iii) εξ οιασδήποτε αποβάθρας, λιμένος ή προκυμαίας 

ευρισκομένων κατά μήκος της παραλίας της καθορι
ζομένης, έν τφ. Πίνακι τής παρούσης Γνωστοποιήσεως* 

(iv)·. εξ οιουδήποτε δεξαμενόπλοιου ή άλλου θαλασσίου 
μεταφορικού μέσου, το όποιον δυνατόν νά ευρίσκεται 
εντός ή νά διέρχεται διά μέσου των χωριτικών υδάτων 
της Κύπρου έναντι τής παραλίας, τής καθοριζομένης 
έν τφ Πίνακι τής παρούσης Γνωστοποιήσεως; 

( Υ ) ' τΠν στάθμευσιν, τοποθέτησιν ή έγκατάλειψιν οιουδήποτε τρο
χόσπιτου, κάρρου, χειραμάξης, περιπτέρου, σκηνής, δοχείου, 
εμπορικών ειδών, εμπορικών υλικών ή οργάνων ή πολτός ετέ
ρου είδους παρόμοιας φύσεως προς τά ανωτέρω εντός τής έν 
τφ Πίνακι τής παρούσης Γνωστοποιήσεως καθοριζομένης 
παραλίας ' 

(2) την άνέγερσιν περιπτέρου ή έτερου παρόμοιας φύσεως κατα
σκευάσματος εντός τής έν τφ Πίνακι τής παρούσης Γνωστοποιήσεως 
καθοριζομένης παραλίας έκτος κατόπιν αδείας τού Υπουργού Ε σ ω 
τερικών, και μόνον υπό τους έν τή τοιαύτη αδεία διαλαμβανόμενους 
όρους. 
2. Αί Γνωστοποιήσεις αϊ δημοσιευθεΐσαι υπ ' αριθμόν 88 έν τή εφημε

ρίδα τής Κυβερνήσεως τής 25ης Ιανουαρίου 1935, υπ ' αριθμούς 3.18 
και 570 έν τ φ Τρίτω Παραρτήματι τής εφημερίδος τής Κυβερνήσεως 
τής 25ης Ιουνίου 1953 και 16ης Σεπτεμβρίου 1954, αντιστοίχως, και 
ύπ' αριθμούς 170 και 853 έν τ φ Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου 
εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 4ης 'Απριλίου 1963 και 6ης Δεκεμ
βρίου 1968, αντιστοίχως, άκυροΰνται. 

Π Ι Ν Α Ξ 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

Ή παραλία αρχίζει εκ σημείου επί τής ακτής όπου άρχεται τόΤ έπάρ-
χιακόν δριον. μεταξύ τών 'Επαρχιών Πάφου και Αεμεσοΰπαρά το Δασι-
κόν Όρόσημον Ά ρ . 1 τής. Δασικής 'Οροθετικής Γραμμής τοΰ Χαμηλού 
Κρατικού Δάσους «Ραντή» και προχωρεί με άνατολικήν κατεύθυναιν κατά 
μήκος τής γραμμής τής ανωτάτης στάθμης τής παλίρροιας μέχρι ση
μείου δπου άρχεται το δριον τής περιοχής τής Βρεττανικής Κυριάρχου 
Βάσεως 'Ακρωτηρίου παρά το όροθετικόν όρόσημον 'Αρ.. 1 τού είρη
μένου ορίου τής είρημένης βάσεως και περιλαμβάνει δλην την γήν την 
ευρισκομένην εις άπόστασιν 100 ύαρδών εκ της είρημένης γραμμής 
καθ' όλον αυτής το μήκος. 

'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα περιοχή καθορίζεται σαφέστερον διά 
κίτρινης βαφής έπί του χάρτου υπ' αύξοντα αριθμόν 2218 άντίγραφον 
του οποίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν υπό παντός ενδιαφερομένου 
προσώπου έν τφ Γραφεί φ τού Έπαρχου Αεμεσοΰ. 

' Π.Ί Ν Α Ξ 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

Περιοχή «Α» 
Ή παραλία αρχίζει έκ σημείου έπι τής ακτής, δπου το δριον τής 

περιοχής τής Βρεττανικής Κυριάρχου Βάσεως.'Ακρωτηρίου συναντά την 
είρημένην άκτήν π α ρ ά το όροθετικόν όρόσημον 'Αρ., 266 τού είρημένου 
ορίου τής είρημένης βάσεως και προχωρεί με βορειοανατολικήν κατεύ
θυνα ι ν~ κατά μήκος της. γραμμής τής ανωτάτης στάθμης τής παλίρροιας 
μέχρι τών εκβολών χειμάρρου τινός παρά την νοτιοδυτικήν γωνίαν του 
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τεμαχίου Άρ. 47 του Κυβερνητικού Χώρο μετρικοί) Σχεδίου Άρ. LIV.47 
τοποθεσία «Μιτσοάδες» και περιλαμβάνει δλην την γήν την εύρισκσμένην 
εις άπόστασιν 100 υαρδών εκ της εϊρημένης γραμμής καθ' δλον αυτής 
το μήκος. 
Περιοχή «Β» 

Ή παραλία αρχίζει εκ των εκβολών χειμάρρου τινός παρά την νοτιο
ανατολικήν γωνίαν τοΰ τεμαχίου Άρ. 246 του Κυβερνητικού Χωρομε
τρικοΰ Σχεδίου Άρ. LV.41 τοποθεσία «Κόρακας» και προχωρεί με 
άνατόλικήν και βορειοανατολικήν κατεύθυνση/ κατά μήκος τής γραμμής 
τής .ανωτάτης στάθμης τής παλίρροιας μέχρι του έπαρχιακοΰ ορίου 
μεταξύ των Επαρχιών Λεμεσοΰ και Λάρνακος και περιλαμβάνει δλην 
την γήν την εύρισκομένην είς άπόστασιν 100 υαρδών εκ τής είρημένης 
γραμμής καθ' δλον αυτής το μήκος. 

'Ολόκληροι αϊ πρσαναφερθεΐσαι Περιοχαι «Α» .και <<Β» καθορίζονται 
σάφέστερον διά κίτρινης βαφής ,έπι τοΰ χάρτου υπ' αύξοντα αριθμόν 
2219 άντίγραφον τοΰ οποίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό παντός 
ενδιαφερομένου προσώπου εν τώ Γραφείφ του Έπαρχου Λεμεσοΰ. 

Έγένετο τη 4η 'locvouapiou 1971. 
(Υ.Ε. 95/59/5.) 

Αριθμός 5 
ιΟ.ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ, 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΑΡ. 14 ΤΟΥ 1959, 
67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 36 ΤΟΥ 1969 

Γνωστοποίησις δυνάμει του 'Άρθρου 17 (7) 
Άναφσρικώς προς την υπ' άρ. 388 Γνωστοποίησιν την δημο^ 

σιευθεΐσαν εις την έπίσημον εφημερίδα τής 11ης Μαρτίου 1969, 
γνωστοποιείται διά του παρόντος δτι, κατόπιν μελέτης των σχεδίων 
και τεχνικών δρων των άφορώντων πάσας τάς οδούς τάς άναγεγραμ
μένας είς τον Πίνακα τον συνοδεύοντα την ρηθεΐσαν Γνωστοποίησιν, 
καθώς και των ύποβληθεισών ενστάσεων,, το Ύπουργικόν Συμβού
λων, εν τη ενασκήσει τών εξουσιών δι' ών περιβέβληται δυνάμει τοΰ 
άρθρου 17 (6) του περί Ρυθμίσεως Όδών και Οικοδομών Νόμου, εύη
ρεστήθη νά έγκρίνη τά σχέδια και τους τεχνικούς δρους τά άφορών
τα τάς είς τήν στήλην (1) του κατωτέρω ΠΊνακος άπαριθμουμένας 
οδούς ύπό τους δρους τους εκτιθεμένους είς τήν στήλην (2) του αύ
τοΟ Πίνακος. 

2. 'Υπό τήν έπιφύλαξιν τών είς τήν στήλην (2) του κατωτέρω Πί
νακος εκτιθεμένων δρων, τά σχέδια και οι τεχνικοί δροι τά άφορών
τα τάς είς τον ρηθέντα Πίνακα άναγραφομένας οδούς θά δεσμεύωσι 
τή ν άρμοδίαν αρχήν διά τήν περιοχήν του Συμβουλίου Βελτιώσεως 
Μέσα Γειτονίας καθώς και δλους τους επηρεαζόμενους ίδιοκτήτας. 

ΠΙΝΑΞ 
0) ; (2) 

"Ονομα Όδου | "Οροι συνοδεύοντες τήν εγκρισιν 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 
Ροδίωνος Γεωργιάδη 

(Τμήμα ΑΒ) 
Ροδίωνος Γεωργιάδη 

(Τμήμα ΓΔ) 
Ροδίωνος Γεωργιάδη 

(Τμήμα ΕΖ) 
Σωτήρη Τσαγγάρη (Τμήμα) 

(Υ.Ε. 23/59/216.) 

'Ενεκρίθησαν απολύτως (άνευ δρων) 


