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"Ονομα θέσις 
Καλλίμαχος Άχιλλεύς Ανώτερος Επιθεωρητής Εργοστασίων 
Ήλιοφώτου Χρίστος Εργατικός Λειτουργός 1ης Τάξεως 
Χ ' ' Νικολάου Λεωνίδας Εργατικός Λειτουργός 1ης Τάξεως 
Καλλής Καλλής Εργατικός Λειτουργός 1ης Τάξεως 
Οικονόμου Γεώργιος Εργατικός Λειτουργός 1ης Τάξεως 
Παπαδόπουλος 'Ανδρέας Εργατικός Λειτουργός 1ης Τάξεως 
Γεωργιάδης Χαράλαμπος Εργατικός Λειτουργός 2ας Τάξεως 
Επαμεινώνδας Παναγιώτης Εργατικός Λειτουργός 2ας Τάξεως 
Κόκκινος 'Ανδρέας 'Εργατικός Λειτουργός 2ας Τάξεως 
Κοντός 'Ανδρέας Εργατικός Λειτουργός 2ας Τάξεως 
Κυριακίδης Κωνσταντίνος 'Εργατικός Λειτουργός 2ας Τάξεως 
Σύννος Γεώργιος Εργατικός Λειτουργός 2ας Τάξεως 
Γεωργιάδης 'Ανδρέας Βοηθός Εργατικός Λειτουργός 
Παστός Συμεών Βοηθός 'Εργατικός Λειτουργός 
Σάββα Παναγιώτης Βοηθός Εργατικός Λειτουργός 

"Απαντες οί μέχρι τοΰδε γενόμενοι διορισμοί δυνάμει τοΰ ρηθέν-
τος Νόμου, άκυροΰνται. 

Τη 29η Μαΐου 1971. 

'Αριθμός 512 
Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 94 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 44 ΤΟΥ 1967) 

44τοϋ 1967. 

Κανονισμοί δυνάμει του "Αρθρου 12. 

'Ενασκούν τάς ύπό του άρθρου 12 του περί Διατηρήσεως του Έδά 
φους Νόμου χορηγούμενος αύτω εξουσίας, το Συμβούλιον του Συν Κεφ. 94 
δέσμου Διατηρήσεως του Εδάφους «Μαύρος Κόλυμπος» Κυπερούντας 4 4 τ ο υ 1 

της Επαρχίας Λεμεσού δια του παρόντος εκδίδει τους ακολούθους 
Κανονισμούς : ■ 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ως οί Κανονισμοί του 
Συνδέσμου Διατηρήσεως του 'Εδάφους «Μαύρος Κόλυμπος» Κυπε
ρούντας του 1971. 

2. Έν τοις παροΰσι Κανονισμοΐς, έκτος εάν άλλως προκύπτη εκ 
του κειμένου— 

«"Επαρχος» σημαίνει τον "Επαρχον.της επαρχίας Λεμεσού" 
«επιβαρύνσεις» σημαίνει τάς έν τω Κανονισμω 6 άναφερομένας 

επιβαρύνσεις" 
«έργα» σημαίνει τά έργα διατηρήσεως του εδάφους τού Συν

δέσμου" ■ . · 
«θεσμοί» σημαίνει τους εκάστοτε έν ίσχύϊ θεσμούς του Συν

δέσμου' 
«Νόμος» σημαίνει τον περί Διατηρήσεως του Εδάφους Νόμον. Κεφ. 94 
«Συμβούλιον» σημαίνει το Συμβούλιον του Συνδέσμου Διατηρή

σεως του 'Εδάφους «Μαύρος Κόλυμπος» Κυπερούντας' 
«Σύνδεσμος» σημαίνει τον Σύνδεσμον Διατηρήσεως του Εδά

φους «Μαύρος Κόλυμπος» Κυπερούντας' ·' 
«σχέδιον» σημαίνει τό συμφώνως προς τάς σχετικάς διατάξεις 

του Νόμου έκπονηθέν και εγκριθέν σχέδιον προς διάτήρησιν του 
εδάφους του Συνδέσμου* 

44 του 1967. 
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«Ταμίας» σημαίνει τον δυνάμει της παραγράφου (β) του εδα
φίου (1) του άρθρου 13 του Νόμου διοριζόμενον Ταμίαν. 
3. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) τοϋ άρθρου 13 του 

Νόμου, το Συμβούλιον εΐναι ύπεύθυνον δια την κατασκευήν και τήν 
διατήρησιν των έργων, εξουσιοδοτεί δέ, από καιρού εις καιρόν, τον 
Ταμίαν δπως καταβάλλη εκ του υπό τήν εύθύνην αυτού ταμείου οιον
δήποτε ποσόν άπαιτούμενον διά τήν έκτέλεσιν, διατήρησιν ή έπιδιόρ
θωσιν των ύπό του σχεδίου προνοουμένων έργων και δι' οιονδήποτε 
άλλον σκοπόν σχετιζόμενον προς τα έργα ταΰτα και εγκριθέντα ύπό 
του Προέδρου αύτου. 

4. 'Απαγορεύεται ή ύφ' οιουδήποτε προσώπου μετατροπή των έρ
γων ή ή καθ' οιονδήποτε τρόπον έπέμβασις εις αυτά άνευ προηγου
μένης εγγράφου προς τούτο αδείας του Συμβουλίου και συμμορφώ
σεως προς οίονδήποτε δρον ύπό τον όποιον πάσα τοιαύτη άδεια τυχόν 
έχορηγήθη. 

5. (1) "Εκαστος ιδιοκτήτης ακινήτου ιδιοκτησίας διά της οποίας 
διέρχονται ύδατα απορροής οφείλει δπως τηρή άπηλλαγμένον παντός 
προσκόμματος τοσούτο τμήμα της ακινήτου αυτού ιδιοκτησίας δσον 
ήθελε καθόρισθή ύπό του σχεδίου. 

(2) Έν περιπτώσει καθ1' ην οιοσδήποτε ιδιοκτήτης ακινήτου ιδιοκτη
σίας ήθελε παραβή τάς διατάξεις της παραγράφου (1), το Συμβούλιον 
δύναται νά προβή ε'ις άφαίρεσιν παντός προσκόμματος έν σχέσει προς 
το όποιον διεπράχθη ή τοιαύτη παράβασις, άνευ δέ επηρεασμού της 
ευθύνης του ρηθέντος 'ιδιοκτήτου διά παράβασιν του παρόντος Κανο
νισμού, πάσα δαπάνη ε'ις τήν οποίαν ευλόγως υποβάλλεται το Συμ
βούλιον προς τον σκοπόν τούτον βαρύνει τον ρηθέντα Ίδιοκτήτην και 
δύναται νά άνακτηθή παρ' αύτου. 

6. (1) Το Συμβούλιον επιβάλλει κατ' έτος επιβαρύνσεις επί προ
σώπων δεσμευομένων ύπό τοΰ σχεδίου, ώς προβλέπεται έν τω άρθρω 
9 του Νόμου, νοουμένου δτι έν ουδεμία περιπτώσει ή επί τίνος τοι
ούτου προσώπου έπιβληθησομένη έπιβάρυνσις δύναται νά ύπερβή το 
ποσόν των £100 κατά γαιοκτήμονα, μέλος του Συνδέσμου. 

(2) Αί δυνάμει τής παραγράφου (1) έπιβαλλόμεναι επιβαρύνσεις 
δημοσιεύονται ύπό του Συμβουλίου, κατά τον ύπό των θεσμών προ
βλεπόμενον τρόπον, ουχί βραδύτερον τής 15ης Σεπτεμβρίου του 
έτους ώς προς το όποιον επεβλήθησαν και καταβάλλονται ύπό των 
προσώπων έπί των όποιων αύται αντιστοίχως επεβλήθησαν ουχί βρα
δύτερον τής 31ης 'Οκτωβρίου τοΰ αυτού έτους. 

(3) Ό Ταμίας μέριμνα διά τήν εϊσπραξιν των δυνάμει τής παρα
γράφου (1) επιβαλλομένων επιβαρύνσεων εντός της έν τή ρηθείση 
παραγράφω οριζόμενης προθεσμίας. 

(4) Κατά, ή το ταχύτερον δυνατόν μετά, τήν Ιην Νοεμβρίου εκά
στου έτους ό Ταμίας καταρτίζει κατάλογον των μή καταβληθεισών 
εισέτι επιβαρύνσεων και αποστέλλει τούτον ε'ις τον Διευθυντήν του 
Τμήματος Γεωργίας διά τά περαιτέρω. 

7. (1) Έπί τή υποβολή προς τον "Επαρχον αιτήσεως υπογεγραμ
μένης ύπό 'ιδιοκτητών εχόντων όμου αριθμόν ψήφων ουχί μικρότερον 
των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού τών ψήφων και αιτουμένων 
δπως ό Σύνδεσμος διαλυθή, ό "Επαρχος συγκαλεί συνέλευσιν τών 
Ιδιοκτητών προς λήψιν αποφάσεως έπί τής αιτήσεως. 

(2) Ή έν τή παραγράφω (1) αναφερομένη συνέλευσις συγκαλείται 
και συγκροτείται και αί κατ' αυτήν έργασίαι διεξάγονται συμφώνως 
προς τάς διατάξεις τών θεσμών, νοουμένου δτι : 
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(α) προς σύστασιν απαρτίας απαιτείται ή παρουσία ιδιοκτητών 
ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων αυτών εχόντων όμου 
αριθμόν ψήφων ουχί μικρότερον τοΰ ήμίσεος του συνολικού 
αριθμού τών ψήφων' 

(β) προς λήψιν αποφάσεως προς διάλυσιν του Συνδέσμου απαι
τείται πλειοψηφία ουχί μικρότερα τών δύο τρίτων τών ψήφων 
τάς όποιας έ'χουσιν όμου οί παριστάμενοι ίδιοκτήται ή' εξου
σιοδοτημένοι αντιπρόσωποι αυτών. 

(3) Έάν, τηρουμένων τών διατάξεων τών παραγράφων (1) και 
(2), άποφασισθη ή διάλυσις του Συνδέσμου, ό Σύνδεσμος διαλύε
ται, νοουμένου δτι πάσα επιβληθείσα και μη εισέτι καταβληθείσα κατά 
την ήμερομηνίαν της συνελεύσεως έπιβάρυνσις παραμένει καταβλη
τέα καΐ εισπράττεται ως έάν ό Σύνδεσμος, δεν είχε διαλυθη. 

(4) "Απαντα τά εις χείρας τοΰ Ταμίου ή τόΰ Συμβουλίου, ευρισκό
μενα κατά τον χρόνον της διαλύσεως του Συνδέσμου ώς καΐ άπαντα 
τά εις τον Σύνδεσμον τυχόν οφειλόμενα και μετά την διάλυσιν αύτου 
εισπραττόμενα χρηματικά ποσά παραδίδονται εις τον "Επαρχον δστις 
εξοφλεί πάν ύπό του Συνδέσμου όφειλόμενον κατά τήν διάλυσιν αυ
τού χρέος ή άλλην ύποχρέωσιν το δε τυχόν ύπόλοιπον καταχωρεί εις 
τά βιβλία του εις πίστιν του χωρίου Κυπερούντα και διαθέτει δι5 οιον
δήποτε έγ κ ρ ινόμενον ύπ' αύτου σκοπόν δημοσίας ωφελείας του ρη
θέντος χωρίου. 

(5) Διά τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, εκτός έάν άλλως 
προκύπτη εκ του κειμένου— 

(α) «ίδιοκτήται» σημαίνει τά συμφώνως προς τό άρθρον 9 του 
Νόμου δεσμευόμενα ύπό του σχεδίου πρόσωπα, 

(β) «Ό αριθμός τών ψήφων» εκάστου Ιδιοκτήτου είναι ό έν τω 
έδαφίω (8) του άρθρου 5 τοΰ Νόμου ή δυνάμει αύτου καθο
ριζόμενος, 

(γ) «συνολικός αριθμός τών ψήφων» είναι τό άθροισμα τών 
ψήφων απάντων τών ιδιοκτητών. 

Α. ΠΑΠΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ, 
Διευθυντής Τμήματος Γεωργίας, 

Πρόεδρος Συνδέσμου Διατηρήσεως 
Εδάφους «Μαύρος Κόλυμπος» 

Κυπερούντας. 

'Αριθμός 513 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ ( Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣ ΙΣ ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 46 ΤΟΥ 1961, 58 ΤΟΥ 1962, 
4 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 31 ΤΟΥ 1969) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύττό τού Συμβουλίου Βελτιώσεως Αύσης 
Τό Συμβούλιον Βελτιώσεως Δύσης ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορη

γούμενος είς αυτό δυνάμει τοΰ άρθρου 24 τοΰ περί Χωρίων (Διοίκησις 
και Βελτίωσις) Νόμου, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Ο! παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς ο! περί Χωρίων (Διοί 'Επίσημος 
κησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Λύσης 1971 'ΕΦίμερίς 

\ η* , , e ~ Λ « χ w / / Α ' Παράρτημα 
και θα αναγινωσκωνται ομού μετά των περί Χωρίων (Διοικησις Τρίτον· 
και Βελτίωσις) Κανονισμών Λύσης 1964 εως 1970 (έν τοΤς εφεξής ι.ιο.ΐ964 
αναφερομένων ώς «οι βασικοί Κανονισμοί») οι δε βασικοί Κανονισμοί 22. 7.1965 
μετά τών παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οί περί Χωρίων 28· 7·1966 
(Διόίκησις καί Βέλτίωσις) Κανονισμοί Λύσης 1964 εως 1971. ^ο ^969 

17. 4.1970. 


