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Αριθμός 696 
Ο ΠΕΡΙ ΦΡΕΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 351 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 47 

ΤΟΥ 1961 ΚΑΙ 19 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις δυνάμει του άρθρου 4 (2) 
Επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον εΐναι Ικανοποιημένο ν δτι δέον 

ι/ά ληφθούν ειδικά μέτρα δια την διατήρησιν του ΰδατος εις τάς πε
ριοχάς αΐτίνες αναφέρονται εις τον κατωτέρω Πίνακα, προς το δημό
σιον συμφέρον, προτίθεται να έκδώση διάταγμα σχετικώς με τάς εν 
λόγω περιοχάς συμφώνως των εξουσιών δι' ων περιβέβληται δυνάμει 
του άρθρου 4 τοΰ περί Φρεάτων Νόμου, Κεφ. 351. 

Γνωστοποιείται ώδε ώς εκ τούτου κατόπιν οδηγιών του 'Υπουρ
γικού Συμβουλίου δτι α! λεπτομέρειαι τοΰ προτιθεμένου διατάγμα
τος θά είναι ώς ό κατωτέρω Πίναξ και δτι άντίγραφον τοΰ προχείρου 
προτιθεμένου διατάγματος καθώς καΐ δλοι οί σχετικοί χάρται και 
σχέδια δύνανται νά εξετασθούν ε'ις τό Γραφεΐον του Έπαρχου. Πάφου, 
κατά την διάρκειοα/ τών εργασίμων ωρών άνευ οιασδήποτε επιβα
ρύνσεως, διά περίοδον 14 ήμερων από της ημερομηνίας δημοσιεύ
σεως της παρούσης γνωστοποιήσεως.εις την έπίσημον εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, και δτι οιονδήποτε πρόσωπον τό όποιον ένίσταται κατά 

' της εκδόσεως του διατάγμοπος, δέον νά άποταθη γραπτώς εντός της 
ώς άνω περιόδου προς τόν "Επαρχον Πάφου, εντός της Επαρχίας 
του οποίου ευρίσκονται αϊ επηρεαζόμενοι περιοχαί. 

ΠΙΝΑΞ 
Καθορισθείσα Περιοχή «Α» 

Τό δριον της,περιοχής αρχίζει εκ.των εκβολών του άργακίου «Άρ
γάκιν του Βάτου» παρά τήν βορειοανατολικήν γωνίαντοΰ τεμαχίου 
'Αριθ. 162 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου ?Αριθ. XXV.56, 
τοποθεσία «Ξυσταρόκάμπος» καΐ προχωρεί με άνατολικήν κάτεύθυν
σιν κατά μήκος της ακτής μέχρι τών εκβολών του ποταμού «Μαγ
γουλίνα Ποταμός»' εκείθεν με νοτίαν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής 
δεξιάς δχθης του είρημένου ποταμού μέχρι τής βορειοδυτικής γωνίας 
τοΟ τεμαχίου 'Αριθ. 117 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχε
δίου 'Αριθ. XXVI.50, τοποθεσία «Κάμπος»' εκείθεν νοτιοανατολικώς 
είς εύθεΐαν γραμμή ν μέχρι του απωτάτου νοτίου σημείου τοΰ τεμα
χίου 'Αριθ. 82 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 'Αριθ. 
XXXV.18, τοποθεσία «Μοναστήρια»' εκείθεν βορειοδυτικώς εις εύθεΐαν 
γραμμήν μέχρι τοΰ απωτάτου βορείου σημείου τοΰ τεμαχίου 'Αριθ. 
166 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 'Αριθ. XXXV.9, τοπο
θεσία «Μνήματα»' έκεΐθεν μέ δυτική ν κατεύθυνσιν και διά μέσου 
τοΰ χωρίου «Άνδρολίκου» μέχρι τής νοτιοοα/ατολικής γωνίας τοΰ 
τεμαχίου 'Αριθ. 57/1 τοΰ είρημένου σχεδίου ήτις γωνία ευρίσκεται 
επί όδοΰ άγούσης προς τό χωρίον «Νέον Χωρίον»' έκεΐθεν μέ βορειο
δυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής ε'ιρημένης όδοΰ μέχρι τοΰ απω
τάτου ανατολικού σημείου, τοΰ τεμαχίου 'Αριθ. 72 τοΰ Κυβερνητικού 
Χωρομετρικου Σχεδίου 'Αριθ. XXXIV.8, τοποθεσία «Λουκκουτή», τό 
όποιον ση μεΐον ευρίσκεται έπι άτραποΰ άγούσης προς τό τελευταίο ν 
άναφερθέν χωρίον' έκεΐθεν μέ βορειοδυτική ν κατεύθυνσιν κατά μή
κος τής είρημένης άτραποΰ μέχρι τής ενώσεως ταύτης μεθ'"όδοΰ 
άγούσης προς τό είρημένον χωρίον παρά τό άπώτατον βόρειον ση
μεΐον τοΰ τεμαχίου 'Αριθ. 89 τοΰ είρημένου σχεδίου, τοποθεσία «Αμπέ
λια»' έκεΐθεν μέ βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής τε< 
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λευταίας αναφερθείσης όδοΰ μέχρι της νοτιοανατολικής "γωνίας^τόυ 
τεμαχίου Άρ. 234 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 'Αριθ. 
XXV.64, τοποθεσία «Βοΰρνες»' εκείθεν με βορειοανατολικής κατεύ
θυνσιν και δια μέσου του τελευταίου αναφερθέντος χωρίου'μέχρι 
του απωτάτου νοτίου σημείου του τεμαχίου Ά ρ ; 188 τοΰ είρημένου 
Σχεδίου, τοποθεσία «Παλιοχάνουτα»" έκεΐθεν βορείως εις ευθείαν 
γραμμή ν μέχρι του σημείου αρχής. 

Καθορισθείσα Περιοχή «Β» 
Το δριον τής περιοχής αρχίζει εκ σημείου ευρισκομένου έπί τής 

ευθείας γραμμής ήτις ενώνει τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν του τεμαχίου 
'Αριθ. 38 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άριθ'.' XXXV.27, 
τοποθεσία «Σκαλιά» μετά του απωτάτου δυτικού σημείου του τεμα
χίου Άριθ. 156 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 'Αριθ. 
XXXV.20, τοποθεσία «Τζελίκκης», ήτοι τοΰ νοτίου συνόρου τής πε
ριοχής συντηρήσεως υδάτων ύπ' αύξοντα άριθ. 1789, 2,200 πόδια εκ 
τής είρημένης γωνίας του πρώτου αναφερθέντος τεμαχίου και σχε
δίου καΐ προχωρεί βορειοανατολικούς ε'ις ευθείαν γραμμήν μέχρι 
σημείου ευρισκομένου 2,300 πόδια έκ του είρημένου σημείου του δευ
τέρου αναφερθέντος τεμαχίου και σχεδίου' έκεΐθεν νοτιοανατολικώς 
εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τής νοτιοανατολικής γωνίας του τεμαχίου 
'Αριθ. 187 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 'Αριθ. XXXV.36, 
τοποθεσία «"Αγιος Γεώργιος»' έκεΐθεν νοτιοανατολικώς εις ευθείαν 
γραμμήν μέχρι τής νοτιοδυτικής γωνίας τοΰ τεμαχίου Άριθ. 223 τοΰ 
είρημένου σχεδίου, τοποθεσία «Πετινάρι»' έκεΐθεν νοτιοανατολικώς 'εις 
ευθείαν γραμμήν μέχρι τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Τριγωνομε
τρικού Σημείου Άριθ. 740/4 επί του Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικου 
Σχεδίου Άριθ. XXXV.45, τοποθεσία «Λαόνα»' έκεΐθεν νοτιοανατολικώς 
εις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι τής νοτιοανατολικής γωνίας τοΰ τεμα
χίου Άριθ. 416 τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικου Σχεδίου Άριθ. 
XXXV.53, τοποθεσία «Κατσαπίλα», ήτις γωνία ευρίσκεται έπί όδοΰ 
άγουσης προς τήν πάλαιαν κυρίαν δδόν «Πάφος—Στρουμπί—Πόλις»' 
έκεΐθεν με δυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης όδοΰ μέ
χρι τής ενώσεως ταύτης μετά τής είρημένης παλαιάς κυρίας όδοΰ 
παρά τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν τοΰ τεμαχίου Άριθ. 124 τοΰ είρημένου 
σχεδίου, τοποθεσία «Άετοφουλιές»' εκείθεν με βορειοδυτικήν κοατεύ
θυνσιν κατά μήκος τής είρημένης παλαιάς κυρίας όδοΰ μέχρι τής 
νοτιοανατολικής γωνίας τοΰ τεμαχίου Άριθ. 417 τοΰ Κυβερνητικοΰ 
Χωρομετρικου Σχεδίου XXXV.44, τοποθεσία «Κάμπος Άμμαδιοΰ», 
ήτις γωνία ευρίσκεται επί όδοΰ άγούσης προς τήν Μονήν «"Αγιοι 
Ανάργυροι»' έκεΐθεν με βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής 
είρημένης όδοΰ μέχρι τοΰ απωτάτου βορείου σημείου ^ου. τεμαχίου 
Άριθ. 141/1 τοΰ είρημένου σχεδίου, τοποθεσία «Ροδο'ΰές»' έκεΐθεν 
βορείως εις εύθεΐοτν γραμμήν μέχρι τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικου 
Τριγωνομετρικού Σημείου Άριθ. 857/4 έπί τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρο
μετρικου Σχεδίου Άριθ. XXXV.36, τοποθεσία «Πλευρά»' έκεΐθεν βο
ρειοδυτικούς εις εύθεΐοο' γραμμήν μέχρι τοΰ απωτάτου νότιου σημείου 
τοΰ τεμαχίου Άριθ. 36 τοΰ Κυβερνητικοΰ Χωρομετρικου Σχεδίου 
Άριθ. XXXV.28, τοποθεσία «Παπαδιά»" έκεΐθεν βορειοδυτικούς εις εύ
θεκχν γραμμήν μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

'Ολόκληροι αϊ προαναφερθεΐσαι περιοχαι εμφαίνονται πλαισιούμενοι 
δι' ερυθράς βαφής επί τοΰ χάρτου ύπ' αύξοντα αριθμόν 2277; άντί
γραφον τοΰ όποιου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδια
φερομένου προσώπου έν τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου Πάφου: ■;·.·../;. 

Τη 26η Αυγούστου 197Γ. · .. 
(Υ.Ε. 116/71 & 117/71.) 


