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(δ) "Ανω των 45 τόννων και ουχί πέραν των 75 τόννων κατά 
τριμηνίαν, τα αντίστοιχα ποσά βάσει των παραγράφων (α), 
(β) και (γ) και ποσόν μέχρις 100 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσ-
θετον τόννον. 

(ε) "Ανω των 75 τόννων κατά τριμηνίαν, τά αντίστοιχα ποσά 
βάσει των παραγράφων (α), (β), (γ) και (δ) πλέον ποσόν 
μέχρις 150 μίλς δι' εκαστον έπιπρόσθετον τόννον. 

4. Τά ανωτέρω δικαιώματα θά καταβάλλονται εις τον Πρόεδρον 
της Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας κατά τοιούτον τρόπον καΐ χρόνον 
ώς ήθελε άποφασισθή ύπό τής 'Επιτροπείας τη έγκρίσει του Έπαρχου. 

5. Ό Κανονισμός 11 τών βασικών Κανονισμών διά του πα
ρόντος διαγράφεται και αντικαθίσταται ύπό του ακολούθου Κανο
νισμού : 

«11. Έ ά ν οιονδήποτε πρόσωπον παράλειψη νά πλήρωση οιαδή
ποτε δικαιώματα διά την προμήθειαν Οδατος δυνάμει του Κανο
νισμού 10 ή ένεργήση κατά παράβασιν τών Κανονισμών, τότε ή 
Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας δύναται άνευ ειδοποιήσεως νά δια
κόψη την παροχήν ύδατος προς αυτόν μέχρις δτου άπαντα τά οφει
λόμενα δικαιώματα ώς και έπιπρόσθετον ποσόν έκ £3 διά τήν 
έποα/ασύνδεσιν της υδατικής προμηθείας καταβληθούν ή ή τοιαύτη 
παράβασις τερματισθή.». 

Οί ανωτέρω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έπαρχου 'Αμμοχώστου. 
(Υ.Ε. 718/59.) 

'Αριθμός 709 
Ο ΠΕΡΙ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 100) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 12 

Επειδή εις την συνεδρίαν ήτις δεόντως συνεκλήθη και συνεκρο
τήθη εις το χωρίον Καλαβασσός τής 'Επαρχίας Λάρνακος τήν 22αν 
Νοεμβρίου 1970 δυνάμει τών διατάξεων του περί Δενδροφυτείας 
(Χωριτικών Περιοχών) Νόμου απεφασίσθη ύπό τής απαιτουμένης 
πλειοψηφίας τών κατ' αυτήν παρόντων 'ιδιοκτητών δπως ώρισμέναι 
περιοχαί έπιφυλαχθώσιν ώς Περιοχή Δενδροφυτείας του χωρίου Κα
λαβασσός' 

Και επειδή ό Κοινοτάρχης του χωρίου Καλαβασσός απέστειλε προς 
έμέ, δυνάμει του άρθρου 11 του ε'ιρημένου Νόμου, "Εκθεσιν ύπογε
γραμμένην και ένσφρα ισμένην ύπ' αύτου περιέχουσοα/ περιγραφήν 
τών ε'ιρημένων περιοχών μετά συνόρων καί λεπτομερειών και δη
λουσαν δτι αϊ τοιαυται περιοχαί έκπληρώσι τους καθοριζόμενους 
εις το άρθρον 10(4) του ε'ιρημένου Νόμου δρους : 

Νυν, διά ταύτα, εγώ, ό "Επαρχος τής 'Επαρχίας Λάρνακος, τελι
κώς έγκρίνας τήν εν λόγω "Εκθεσιν διά του παρόντος Διατάγματος 
κηρύττω τάς περιγραφομένας εις το κατωτέρω Δελτίον περιοχάς 
ώς έπιφυλασσομένας ώς· Περιοχήν Δενδροφυτείας του χωρίου Κα
λαβασσός. 

ΔΕΛΤΙΟΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ «Α» 

Ή περιοχή εκείνου του χωρίου Καλαβασσός τής 'Επαρχίας Λάρ
νακος ή κειμένη εντός τών ακολούθων ορίων, ήτοι : 
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To δριον της περιοχής αρχίζει εκ της βορειοανατολικής γωνίας 
του τεμαχίου ύπ' αριθμόν 8 του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου 
υπ' αριθμόν LV.21, ήτις γωνία ευρίσκεται επί τής παλαιάς κυρίας 
όδου Λευκωσίας—Λεμεσού καΐ προχωρεί με νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν 
κατά μήκος τής εϊρημένης παλαιάς κυρίας όδου μέχρι τής νοτιοανα
τολικής γωνίας του τεμαχίου υπ' αριθμόν 420 του Κυβερνητικού Χω
ρομετρικοΟ Σχεδίου ύπ' αριθμόν LV.20, ήτις γωνία ευρίσκεται έπί 
ατραπού άγούσης προς το χωρίον Καλαβασσός' εκείθεν με βόρειον 
κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης ατραπού μέχρι τής ενώσεως 
ταύτης μεθ' όδου άγούσης προς το ε'ιρημένον χωρίον, παρά την 
βορειοδυτικήν γωνίαν του τεμαχίου ύπ' αριθμόν 325 του Κυβερνητικού 
ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου ύπ' αριθμόν LV.12' εκείθεν με βόρειον κοαεύ
θυνσΐν κατά μήκος τής ε'ιρημένης όδου μέχρι τής βορειοδυτικής νω
νίας του τεμαχίου ύπ' αριθμόν 330/1 του είρημένου Σχεδίου" εκείθεν 
μέ βορειοανατολική ν κατεύθυνσιν κατά μήκος τών συνόρων του τε
μαχίου ύπ' αριθμόν 330/1 συμπεριλαμβανομένου, ως και τών τεμαχίων 
ύπ αριθμούς 299, 270/2, 270/1 και 270/3 του είρημένου Σχεδίου 
μέχρι τού απωτάτου βορείου σημείου του τελευταίου αναφερθέντος 
τεμαχίου' εκείθεν βορείως ε'ις ευθείαν γραμμήν μέχρι τής βορειο
δυτικής γωνίας του τεμαχίου ύπ' αριθμόν 272 του είρημένου Σχεδίου' 
εκείθεν με άνατολικήν, βορειοανατολικήν καΐ νοτιοανατολικήν κατεύ
θυνσιν κατά μήκος τών συνόρων τοΰ τεμαχίου ύπ' αριθμόν 272 συμ
περιλαμβανομένου, ως και τών τεμαχίων ύπ' αριθμούς 274 και 340 
του είρημένου σχεδίου ύπ' αριθμόν 47 του Κυβερνητικού Χωρομετρι
κοΟ Σχεδίου ύπ' αριθμόν LV.20, αριθμός 342 του Κυβερνητικού Χω
ρομετρικοΟ Σχεδίου ύπ' αριθμόν LV.12,. τεμάχια ύπ' αριθμούς 54, 55, 
57, 59, 61, 62, 76, 70/1 και 70/2 τοΟ Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ 
Σχεδίου ύπ' αριθμόν LV.20 μέχρι τής νοτιοανατολικής γωνίας του 
τελευταίου αναφερθέντος τεμαχίου, ήτις γωνία ευρίσκεται έπί ατρα
πού άγούσης προς την πάλαιαν κυρίαν όδόν Λευκωσίας—Λεμεσού' 
εκείθεν με άνατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής ε'ιρημένης ατρα
πού μέχρι τής βορειοανατολικής γωνίας τοΟ τεμαχίου ύπ' αριθμόν 5 
τοΟ Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου ύπ' άρ. LV.21' έκεΐθεν μέ 
νοτιοοα/οΓΓολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τών συνόρων τοΟ είρημένου 
τεμαχίου ύπ' άρ. 5 συμπεριλαμβανομένου, ως και τών τεμαχίων ύπ' 
αριθμούς 7 καΐ 8 του είρημένου σχεδίου μέχρι του σημείου αρχής. 

'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα περιοχή εμφαίνεται πλαισιουμένη 
δι' ερυθρού χρώματος έπί του' Κυβερνητικού Σχεδίου ύπ' αύξοντα 
αριθμόν 2271 και καλύπτει εκτασίν 1590 στρεμμάτων περίπου. 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Β» 
Ή περιοχή εκείνου του χωρίου Καλαβασσός τής Επαρχίας Λάρ

νακος ή κειμένη εντός τών ακολούθων ορίων, ήτοι : 
Το δριον τής περιοχής αρχίζει εκ τής νοτιοδυτικής γωνίας τοΟ τε

μαχίου ύπ' αριθμόν 117 του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου 
ύπ' αριθμόν LV.4 και προχωρεί νοτιοδυτικούς εις εύθεΐαν γραμμήν 
μέχρι τής νοτιοανατολικής γωνίας του τεμαχίου ύπ' αριθμόν 144 του 
είρημένου σχεδίου' έκεΐθεν μέ δυτικήν κσ,τεύθυνσιν κατά μήκος τοΟ 
νοτίου συνόρου τοΟ είρημένου τεμαχίου μέχρι τής νοτιοδυτικής γω
νίας τοΟ τελευταίου αναφερθέντος τεμαχίου τοΟ είρημένου σχεδίου' 
έκεΐθεν ακριβώς δυτικώς ε'ις εύθεΐαν γραμμήν μέχρι σημείου ευρι
σκομένου έπί του ποταμού «Βασιλικός Ποταμός»' έκεΐθεν μέ 
βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος του είρημένου ποταμού 
μέχρι του απωτάτου νοτίου σημείου τοΰ τεμαχίου ύπ' αριθμόν 
221 τοΟ Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου ύπ' αριθμόν 
LV.3" έκεΐθεν βορειοδυτικούς εις εύθεΐαν γραμμή,ν μέχρι τής νότιο
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ανατολικής γωνίας του τεμαχίου υπ' αριθμόν 290 τοΰ ε'ιρημένου σχε
δίου* εκείθεν με βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος των συνόρων 
του ε'ιρημένου τεμαχίου υπ' αριθμόν 290 συμπεριλαμβανομένου,, ώς 
καΐ των τεμαχίων υπ' αριθμούς 287/2, 287/3, 285, 277, 278, 193 και 
194 του ε'ιρημένου σχεδίου μέχρι της νοτιοδυτικής γωνίας του τελευ
ταίου αναφερθέντος τεμαχίου" εκείθεν δυτικώς εις ευθείαν γραμμήν 
μέχρι τοΰ απωτάτου νοτίου σημείου του τεμαχίου υπ' άρ. 199 του ε'ιρη
μένου σχεδίου το όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί του ποταμού «Βασι
λικός Ποταμός» εκείθεν με βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος 
του ε'ιρημένου ποταμού μέχρι τής βορειοδυτικής γωνίας του τεμαχίου 
ύπ' αριθμόν 344 του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου ύπ' αριθμόν 
XLIX.59* εκείθεν με άνατολικήν, νοτιοανατολικήν καΐ βορειοανατο
λικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος των συνόρων του ε'ιρημένου τεμαχίου 
ύπ' αριθμόν 344 συμπεριλαμβανομένου, ώς και τών τεμαχίων ύπ' 
αριθμούς 198, 199 καΐ 201 τοΰ Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου 
ύπ' αριθμόν LV.3 μέχρι: του απωτάτου βορείου σημείου του τελευ
ταίου αναφερθέντος τεμαχίου" εκείθεν νοτιοανατολικούς εις ευθείαν 
γραμμήν μέχρι τής βορειοανατολικής γωνίας του τεμαχίου ύπ' άρ. 
202 του ε'ιρημένου σχεδίου' εκείθεν με νοτιοανατολικήν, βορειοανα
τολικήν και νοτιοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τών συνόρων 
του είρημένου τεμαχίου ύπ' αριθμόν 202 συμπεριλαμβανομένου, ώς και 
τών τεμαχίων ύπ' αριθμούς 203/3, 204, 205, 207, 212, 217 και 218/1/3 
του ε'ιρημένου σχεδίου, τών τεμαχίων ύπ' αριθμούς 4, 31, 30, 29, 48/1, 
84, 96, 102, 124, 122, 123 και 117 του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ 
Σχεδίου ύπ' αριθμόν 4, τούτων μή συμπεριλαμβανομένων, μέχρι του 
σημείου αρχής. 

'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα περιοχή εμφαίνεται πλαισιουμένη 
δι' ερυθρού χρώματος έπι του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου 
ύπ' αύξοντα αριθμόν 2272 και καλύπτει εκτασιν 370 στρεμμάτων 
περίπου. 

Σ η με ί ω σ ι ς : 
(α) 'Ολόκληρος ή εκτασίς τοΰ Άραζί Μιριέ, 15,600 στρεμμάτων. 
(β) Vi τής εκτάσεως του Άραζί Μιριέ, 3,900 στρεμμάτων. 
(γ) Προτιθέμενη εκτασις προστασίας δενδροφυτεύσεως εμπί

πτουσα εις τάς διατάξεις του Νόμου {Υλν-2.% κατά προσέγ
γισιν ολοκλήρου τής εκτάσεως), ήτοι αί περιοχαΐ «Α» και 
Β», 1,960 στρεμμάτων. 

Έγένετο τή 25η Αυγούστου 1971 
(Υ.Ε. 565/59.) 

'Αριθμός 710 
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 50 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα παρατάσεως περιόδου διατάγματος έπιτάξεως 
δυνάμει του άρθρου 4(3) 

'Επειδή διά διατάγματος έπιτάξεως δημοσιευθέντος ώς διοικητικής 
πράξεως ύπ' αριθμόν 685 έν τω Τρίτω Παραρτήματι τής επισήμου 
εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 27ης Σεπτεμβρίου 1968 (έν τοις 
εφεξής αναφερομένου ώς «το διάταγμα ύπ' άρ. 685») ή ακίνητος 
ιδιοκτησία ή περιγραφόμενη έν τω Πινάκι του διατάγματος ύπ' άρ. 
685 έχει έπιταχθή διά τους σκοπούς δημοσίας ωφελείας τους άναφε


