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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 
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Σκοποί) Νόμου, δια του παρόντος εκδίδει τους ακολούθους Κανο
νισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ώς οι περί Ύδατο
προμηθείας τοΰ χωρίου Λυθράγκωμη (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 1971 και θα άναγινώσκωνται όμου μετά των περί Ύδατοπρομη
θείας του χωρίου Λυθράγκωμη Κανονισμών τοΰ 1954 (έν τοις εφεξής 
αναφερομένων ώς «οι βασικοί Κανονισμοί») οί δε βασικοί Κανονισμοί 
όμοΟ μετά των παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οί περί 
Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Λυθράγκωμη του 1954 εως 1971. 

2. Οί βασικοί Κανονισμοί διά του παρόντος τροποποιούνται δια 
της ένθέσεως ευθύς μετά τον Κανονισμόν 5 του ακολούθου νέου 
Κανονισμού άριθμουμένου ώς Κανονισμού 5Α : 

«5 Α. Ή δαπάνη νέας εγκαταστάσεως θά βαρύνη εξ ολοκλήρου 
τον ίδιοκτήτην». 
3. Ό Κανονισμός 10 τών βασικών Κανονισμών διά τοΰ παρόντος 

διαγράφεται και αντικαθίσταται διά του; ακολούθου Κανονισμού ; 
«10. Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε οικίας ή οικήματος έφω

διασμένου με οίκιακόν ύδωρ θά καταβάλλη κατά τριμηνίαν βάσει 
της καταναλισκομένης ποσότητος ύδατος μετρούμενης δι' ύδρομε
τρητου τά δικαιώματα τά όποια θά όρίζη από καιρού είς καιρόν 
ή 'Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας ίή έγκρίσει του Έπαρχου ώς 
ακολούθως : 

(α) Μέχρι ποσότητος 30 τόννων κατά τριμηνίαν μέχρι £1.750 
μίλς. 

(β) "Ανω τών 30 τόννων και ουχί πέραν τών 40 κατά τριμηνίαν 
το άντίστοιχον δικαίωμα της παραγράφου (α) και ποσόν 
μέχρι 50 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον τόννον. 

(γ) "Ανω τών 40 τόννων και ουχί πέραν τών 60 κατά τριμηνίαν 
τά αντίστοιχα ποσά βάσει τών παραγράφων (α) και (β) 
πλέον ποσόν μέχρι 100 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον 
τόννον. 

(δ) "Ανω τών 60 τόννων κατά τριμηνίαν τά αντίστοιχα ~:>σά 
βάσει τών παραγράφων (α), (β) και (γ) πλέον ποσόν μέ
χρι 200 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον τόννον.». 

4. Τά ανωτέρω δικαιώματα θά καταβάλλωνται εις τον Πρόεδρο\ 
της 'Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας κατά τοιούτον τρόπον και χρό
νον ώς ήθελεν άποφασισθή ύπό της 'Επιτροπείας, τη έγκρίσει του 
Έπαρχου. 

5. Ό Κανονισμός 11 τών βασικών Κανονισμών διά του παρόντος 
διαγράφεται και αντικαθίσταται ύπό του ακολούθου Κανονισμού 

«11. Έάν οιονδήποτε πρόσωπον παράλειψη νά πλήρωση οιαδή
ποτε δικαιώματα διά την προμήθειαν ύδατος δυνάμει τοΰ Κανο
νισμού 10 ή ένεργήση κατά παράβασιν τών Κανονισμών τότε ή 
Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας δύναται άνευ ειδοποιήσεως νά δια
κόψτ) την παροχήν ύδατος προς αυτόν μέχρις ότου άπαντα τά οφει
λόμενα δικαιώματα ώς και έπιπρόσθετον ποσόν εκ £3.000 μίλς διά 
τήν επανασύνδεσα/ της υδατικής προμηθείας καταβληθούν ή ή τοι
αύτη παράβασις τερματισθη.». 

Φημερίς 
Κυβερνήσεως 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
19.8.1954. 
tΠΐοημοι, 

Έφημερίς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
28.6 .1968. 

Οί ανωτέρω Κανονισμοί ενεκρίθησαν υπό τοΰ Έπαρχου 'Αμμο
χώστου. 

(Υ.Ε. 422/59.) 


