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'Αριθμός 461 
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΗΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ 
ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 65 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 9 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 76 ΤΟΥ 1965) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20. 
Ό Υπουργός Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου

μένας εις αυτόν δυνάμει του άρθρου 20 του περί Προστασίας θηρά
ματος και 'Αγρίων Πτηνών Νόμου, διά του παρόντος θεσπίζει το 
ακόλουθο ν Διάταγμα : 

1. Το παρόν Διάταγμα δύναται να άναφέρηται ως το περί Προσω-
j-uv^v Άπηγορευμένων Περιοχών Κυνηγίου Διάταγμα του 1971. 

2, Ή περιοχή ή καθοριζομένη εις το κάτωθι Παράρτημα κηρύσσε
ται ώς Προσωρινή 'Απηγορευμένη Περιοχή Κυνηγίου διά περίοδον 
δύο ετών. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Το όριον της περιοχής αρχίζει εκ της γέφυρας «Άχέλια» της ευρι

σκομένης επί του ποταμοΟ «"Εζουσα» τής κυρίας όδοΰ Λεμεσού— 
Πάφου καΙ προχωρεί με βορειοανατολική ν κατεύθυνσιν κατά μήκος 
τής αριστεράς όχθης του είρημένου ποταμού μέχρι τής αμαξιτής 
όδου της άγούσης προς το χωρίον «'Αγία Βαρβάρα», τοποθεσία 
«Άθασιές»' εκείθεν με νοτιοοα/ατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής 
είρημένης αμαξιτής όδοΰ και συμπεριλαμβάνρν το χωρίον «'Αγία 
Βαρβάρα» μέχρι του σημείου επί τής χωριτικής όδου «Σταυροκόν
νου—Άχέλιας» όπου άρχεται ατραπός άγουσα προς το χωρίον Άνα
ρίτα, τοποθεσία «Μοσφιλάρκα»" εκείθεν με νοτιοανατολικήν κατεύ
θυνσιν κατά μήκος τής ε'ιρημένης ατραπού και διά μέσου του χωρίον 
«Άναρίτα» μέχρι τής διασταυρώσεως του ρυακίου «Άργάκιν του 
Αγίου Νησιφόρου» μετά ιής αμαξιτής όδου τής άγούσης έκ του 
χωρίου «Άναρίτα» προς το χωρίον «Μοα/δριά»" εκείθεν με νότιον 
κατεύθυνσιν κατά μήκος τής τελευταίας αναφερθείσης αμαξιτής όδοΟ 
μέχρι τής εκκλησίας «"Αγιος Γεώργιος», τοποθεσία «Λιζάτα»' εκεί
θεν με νότιον κοττεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης αμαξιτής όδοΰ 
μέχρι τής διασταυρώσεως ταύτης μετά τής κυρίας όδου «Λεμεσού— 
Πάφου» εκείθεν με βορειοδυτικήν κοττεύθυνσιν κατά μήκος τής είρη
μένης κυρίας όδοΰ μέχρι του σημείου αρχής. 

Όλόκληρος ή προαναφερθείσα περιοχή εμφαίνεται πλαισιουμένη 
διά χρώματος ερυθρού επί του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
ύπ' αύξοντα 'Αρ. 2117, αντίγραφαν του οποίου διατίθεται προς έπι
θεώρησιν εις το Γραφεΐον του Έπαρχου Πά<ρου. 

Έγένετο τή,ν 18ην 'Ιουνίου 1971. 
(Υ.Ε. 175/59/9.) 

'Αριθμός 462 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ (ΟΙΚΙΑΚΟΙ 

ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 349) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό τής Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας 
του χωρίου Λυθράγκωμη δυνάμει του άρθρου 30. 

Ή Επιτροπεία Ύδατοπρομηθεία,ς του χωρίου Λυθράγκωμη, ενασκού
σα τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις αυτήν δυνάμει του άρθρου 
3υ C'T) και (2) του περί Ύδατοπρομηθείας τών Χωρίων (Οικιακοί 


