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ΠΕΡΙΟΧΗ «Β» 
Το δριον της περιοχής αρχίζει εκ της βορειοδυτικής γωνίας του 

τεμαχίου αρ. 674 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου αριθμός 
ΧΧΙΧ.47, τοποθεσία Κόκκινη, ήτις γωνία ευρίσκεται επί όδου άγού-
σης εκ του χωρίου "Αγιος Ιωάννης (Μαλούντας) προς τήν κυρίαν 
όδόν Λευκωσίας—Μαλούντας—Παλαιχωρίου και προχωρεί με άνα-
τολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης όδου μέχρι τής ενώ
σεως ταύτης μετά τής έΐρημένης κυρίας όδου;, παρά το άπώτατον 
βόρειον ση μείον του τεμαχίου αρ. 685 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομε
τρικου Σχεδίου αρ. ΧΧΙΧ.48' εκείθεν με νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν 
κατά μήκος τής είρημένης κυρίας όδου μέχρι του απωτάτου νοτίου 
σημείου του τεμαχίου άρ. 1634 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχε
δίου αρ. ΧΧΙΧ.63' εκείθεν με νοτιοδυτικήν και βορειοδυτικήν κατεύ
θυνσιν και διά μέσου του χωρίου Μαλούντας μέχρι του απωτάτου 
νοτίου σημείου του τεμαχίου άρ. 1171 του Κυβερνητικού Χωρομε
τρικου Σχεδίου άρ. ΧΧΙΧ.55, το όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί τής 
χωριτικής όδου Μαλούντας—"Αγιος 'Ιωάννης (Μαλούντας)' εκείθεν 
με βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης χωριτικής όδου 
και διά μέσου του χωρίου "Αγιος 'Ιωάννης (Μαλούντας) μέχρι τοΰ 
σημείου αρχής. 

"Απασαι αϊ έν τω παρόντι Μέρει περιοχαί εμφαίνονται πλαισιού
μεναι δι' ερυθράς βαφής επί του χάρτου υπ' αύξοντα άρ. 2300, άντί
γραφον του οποίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν υπό παντός ενδια
φερομένου προσώπου έν τω γραφείω τοΰ Έπαρχου Λευκωσίας. 

Έγένετο τή 4η 'Οκτωβρίου 1971. 
(Υ. Ε. 175/59/9.) 

'Αριθμός 809 
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 τός ύπό του άρθρου 20 του 

περί Προστασίας θηράματος και 'Αγρίων Πτηνών Νόμου χορηγου-
μένας αύτώ εξουσίας, διατάττει ως ακολούθως : 

1. Το παρόν διάταγμα θά άναφέρηται ώς το περί Προσωρινών 
Άπηγορευμένων Περιοχών Κυνηγίου (Λεμεσού) Διάταγμα τοΰ 1971. 

2. Αϊ περιοχαί αϊ καθοριζόμενα ι ε'ις το κάτωθι Παράρτημα κηρύσ
σονται ώς Προσωριναί Άπηγορευμέναι Περιοχαί Κυνηγίου διά πε
ρίοδον ενός έτους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Α» 
Το δριον τής περιοχής αρχίζει εκ τοΰ απωτάτου βορείου σημείου 

τοΰ τεμαχίου αριθμός 169 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
XLVI.40, τοποθεσία «Καμπίν», το όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί 
όδοΰ άγούσης προς τήν Χωριτικήν όδόν "Αρσους—Μαλιας και προ
χωρεί με νοτιοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής ε'ιρημένης όδοΰ 
και παρακάμπτον το χωρίον "Αρσος μέχρι τής ενώσεως ταύτης μετά 
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της είρημένης χωριτικής όδοΰ παρά το άπώτατον δυτικόν σημεΐον 
τοΰ τεμαχίου Άρ. 450 τοΰ ειρημένου σχεδίου τοποθεσία «Γεφυρούδιν»' 
εκείθεν μέ νότιον κοπεύθυνσιν κατά μήκος της είρημένης Χωριτικής 
όδοΟ μέχρι της ενώσεως ταύτης μετά της Χωριτικής όδου Μαλιας— 
Γεροβάσας παρά την νοτιοανατολίκήν γωνίαν τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 70 
του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. XLVI.56, τοποθεσία 
«Ψελλός»' εκείθεν μέ δυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος της δευτέρας 
αναφερθείσης χωριτικής όδοΰ μέχρι του απωτάτου βορείου σημείου 
του τεμαχίου Άρ. 95 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. 
XLVI.55, τοποθεσία «Βάσσες»' εκείθεν μέ δυτικήν και βόρειον κατεύ
θυνσιν και περιλαμβάνον το χωρίον Γεροβάσα μέχρι τοΰ απωτάτου 
ανατολικού σημείου τοΰ τεμαχίου Άρ. 50 τοΰ ειρημένου σχεδίου, το 
όποιον σημεΐον ευρίσκεται έπι τής χωριτικής όδοΰ Γεροβάσα—Κιδάσι' 
εκείθεν μέ βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής τελευταίας 
αναφερθείσης χωριτικής όδοΰ μέχρι τοΰ απωτάτου δυτικού σημείου 
τοΰ τεμαχίου Άρ. 38 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . 
XLVI.54, τοποθεσία «Γεμάτος», το όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί 
όδοΰ άγούσης προς το χωρίον "Αρσος" εκείθεν μέ βορειοανατολικήν 
κοπεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης όδοΰ μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Β» 
Το όριον τής περιοχής αρχίζει εκ τοΰ απωτάτου βορείου σημείου 

τοΰ τεμαχίου Άρ. 101 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . 
LI 1.45, τοποθεσία «Κάμπος» καΐ προχωρεί μέ βόρειον και άνατολικήν 
κατεύθυνσιν και περιλαμβάνον το χωρίον Πλατανίσκια μέχρι τής 
βορειοανατολικής γωνίας τοΰ τεμαχίου Άρ. 18 τοΰ Κυβερνητικού 
Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. LI 1.46, τοποθεσία «Γοΰππος», ήτις γωνία 
ευρίσκεται επί όδοΰ άγούσης εκ τοΰ ειρημένου χωρίου προς την 
πάλαιαν κυρίαν όδόν Λεμεσού— Πάφου' εκείθεν μέ νοτιοανατολίκήν 
κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης όδοΰ μέχρι τής ενώσεως 
ταύτης μετά τής είρημένης παλαιάς κυρίας όδοΰ μέχρι τής ενώσεως 
ταύτης μετά τής είρημένης παλαιάς κυρίας όδοΰ παρά την νοτιο
δυτικήν γωνίαν τοΰ τεμαχίου Άρ. Π τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου 
Σχεδίου Άρ. LI 1.63, τοποθεσία «Κόκκινα»' εκείθεν μέ δυτικήν κατεύ
θυνσιν κατά μήκος τής είρημένης παλαιάς κυρίας όδοΰ μέχρι σημείου 
όπου άρχεται ή χωριτική οδός ήτις άγει προς το χωρίον Πλατανίσκια 
παρά τήν νοτιοανατολίκήν γωνίαν τοΰ τεμαχίου Άρ. 88/1 τοΰ Κυ
βερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. LII.61, τοποθεσία «Ουρκα»' 
εκείθεν μέ βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης χωριτικής 
όδοΰ μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Γ» 
Το όριον τής περιοχής αρχίζει εκ τοΰ απωτάτου ανατολικού ση

μείου τοΰ τεμαχίου Άρ. 488 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
Άρ. LII.6 και προχωρεί μέ βορειοαλ'ατολικήν κατεύθυνσιν και πα
ρακάμπτον το χωρίον Δορά μέχρι τής βορειοανατολικής γωνίας τοΰ 
τεμαχίου Άρ. 483 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . 
LII.7, τοποθεσία «Αλευράς», ήτις γωνία ευρίσκεται επί τής όδοΰ 
τής διερχόμενης διά των τοποθεσιών «Κουρούμπα», «Γιωργούδιν», 
«Λαόνι», «Γεράμπελος», «Λειβάδια», «Γεραμπέλι», «Μούσκοπος», 
«Σύρματα» και «Πέρτικα»' εκείθεν μέ νοτιοανατολίκήν καΐ νοτιο
δυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης όδοΰ τής διερχόμενης 
διά των είρημένων τοποθεσιών μέχρι τοΰ απωτάτου βορείου σημείου 
τοΰ τεμαχίου Άρ. 38 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. 
L11.23, το όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί ατραπού άγούσης προς 
τό χωρίον Άνώγυρα' εκείθεν μέ νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μή
κος τής είρημένης άτραποΰ μέχρι τοΰ απωτάτου νοτίου σημείου τοΰ 
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τεμαχίου Ά ρ . 114 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . 
L11.30, τοποθεσία «Παλλούρα», το όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί όδοΰ 
άγούσης προς το είρημένον χωρίον' εκείθεν με νότιον κατεύθυνσιν 
κατά μήκος της είρημένης όδου μέχρι της νοτιοανατολικής γωνίας 
του τεμαχίου Ά ρ . 105/1 του είρημένου σχεδίου, ήτις γωνία ευρί
σκεται επί όδου' εκείθεν με δυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής 
είρημένης όδου μέχρι τής νοτιοδυτικής γωνίας του τεμαχίου Ά ρ . 
104/1 του είρημένου σχεδίου, ήτις γωνία ευρίσκεται επί ατραπού' 
εκείθεν με δυτικήν και βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρη
μένης ατραπού μέχρι του σημείου δπου αυτή συναντά τον ποταμόν 
«Χά—Ποτάμι ποταμός» παρά την βορειοδυτικήν γωνίαν του τεμαχίου 
Ά ρ . 219/2 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . LI I .22 , 
τοποθεσία «Τρυπιτάδες»" εκείθεν με άνατολικήν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τοΰ είρημένου ποταμού μέχρι τής νοτιοανατολικής γωνίας τοΰ 
τεμαχίου Ά ρ . 266 του είρημένου σχεδίου, ήτις γωνία ευρίσκεται επί 
του ρυακίου τοΰ καθορίζοντος το έπαρχιακόν δριον μεταξύ των 
επαρχιών Πάφου και Λεμεσού' εκείθεν με βόρειον κατεύθυνσιν κατά 
μήκος του είρημένου ρυακίου, μέχρι τής βορειοδυτικής γωνίας του 
τεμαχίου Ά ρ . 63 του είρημένου σχεδίου, τοποθεσία «Φτέλλεχος»' 
έκεΐθεν ανατολικώς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τής νοτιοανατολικής 
γωνίας του τεμαχίου Ά ρ . 6 του είρημένου σχεδίου, ήτις γωνία ευρί
σκεται επί ατραπού' έκεΐθεν με βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τής είρημένης ατραπού μέχρι του απωτάτου βορείου σημείου 
του τεμαχίου Ά ρ . 10 του είρημένου σχεδίου, το όποιον σημεΐον ευρί
σκεται επί τής οδού τής διερχόμενης πλησίον τής ερειπωμένης εκκλη
σίας Α γ ί ο υ Ανδρόνικου και άγούσης προς το χωρίον Δορά' έκεΐθεν 
με βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής εϊρημένης όδου 
μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Δ» 
Το δριον τής περιοχής αρχίζει εκ τής βορειοανατολικής γωνίας 

του τεμαχίου Ά ρ . 394 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . 
L I I I . 2 και προχωρεί με βόρειον και άνατολικήν κατεύθυνσιν διά 
μέσου τοΰ χωρίου "Αγιος Αμβρόσιος μέχρι τής βορειοανατολικής 
γωνίας τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 414 τοΰ είρημένου σχεδίου, ήτις γωνία 
ευρίσκεται επί τής χωριτικής όδοΰ Ά γ ι ο υ Αμβροσίου—Καντοΰ" έκεΐ
θεν με άνατολικήν και νότιον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης 
χωριτικής όδοΰ μέχρι τοΰ απωτάτου άνατολικοΰ σημείου τοΰ τεμα
χίου Ά ρ . 207 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . L I 11.10, 
το όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί τής όδοΰ τής διερχόμενης διά των 
τοποθεσιών «Μερσίνα», «Μούττι», «Ξυλόκαστρον», «Πάνω Κτιρί», 
«Κοκκινόγια», «Άσπρογή», «Κοιλάδα» και «Αλώνια»' έκεΐθεν μέ 
νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης όδοΰ τής διερ
χόμενης διά τών είρημένων τοποθεσιών μέχρι τής βορειοανατολικής 
γωνίας τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 132 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχε
δίου Ά ρ . L I I I . 1 7 , τοποθεσία «Κάτω Κτιρί», ήτις γωνία ευρίσκεται 
επί τής άτραποΰ τής διερχόμενης διά τών τοποθεσιών «Καμπούδια», 
«Κάμπος τοΰ Μπερίου», «Μοναστήρι Ά γ ι ο υ Γεωργίου» και «Λάκκος»' 
έκεΐθεν μέ νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης άτρα
ποΰ τής διερχόμενης διά τών τελευταίων άναφερθεισών τοποθεσιών 
μέχρι τής νοτιοανατολικής γωνίας τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 38 τοΰ Κυβερ
νητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . L111.33, ήτις γωνία ευρίσκεται 
επί τοΰ χωριτικοΰ ορίου μεταξύ τών χωρίων "Αγιος Αμβρόσιος και 
Παραμάλι ' έκεΐθεν μέ δυτικήν και νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τοΰ είρημένου χωριτικοΰ ορίου μέχρι τής νοτιοδυτικής γωνίας 
τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 83 τοΰ είοημένου σχεδίου, τοποθεσία «Τερατσερός», 
ήτις γωνία ευρίσκεται έπί τοΰ χωριτικοΰ ορίου μεταξύ τών χωρίων 
"Αγιος Αμβρόσιος και Πραστειόν' έκεΐθεν μέ βορειοδυτικήν κατεή
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θυνσιν κατά μήκος του δευτέρου αναφερθέντος χωριτικοΰ ορίου μέχρι 
της νοτιοδυτικής γωνίας του τεμαχίου Άρ. 12 του ειρημένου σχεδίου, 
τοποθεσία «Πλεποΰ», ήτις γωνία ευρίσκεται επί τής αριστεράς όχθης 
του ποταμού «Σιαμπάνι Ποταμός»' εκείθεν με βορειοοα/ατολικήν κα
τεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης δχθης τοΰ ειρημένου ποταμού 
μέχρι του απωτάτου βορείου σημείου τοΰ τεμαχίου Άρ. 290 τοΰ Κυ
βερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. LII1.9, το όποιον σημεΐον. 
ευρίσκεται έπί ατραπού άγούσης προς το χωρίον "Αγιος Αμβρόσιος' 
έκεΐθεν με βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης 
άτράποϋ μέχρι του απωτάτου βορείου σημείου τοΰ τεμαχίου Άρ. 274 
τοΰ ειρημένου σχεδίου, τοποθεσία «Μοσφιλερά», το όποιον σημεΐον 
ευρίσκεται έπί τής όδοΰ τής διερχόμενης πλησίον τής εκκλησίας Άγια 
Ελισάβετ και άγούσης προς το είρημένον χωρίον' έκεΐθεν με βορειο
ανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης όδοΰ μέχρι τοΰ 
σημείου αρχής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Ε» 
Το δριον τής περιοχής αρχίζει εκ τοΰ σημείου οπού το «Άργάκιν. 

τής Γερατσιας» ένοΰται μετά τοΰ ποταμού «Κούρρης Ποταμός» και 
προχωρεί με νοτιοανατολικήν και νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τής δεξιάς δχθης τοΰ ειρημένου πόταμου μέχρι του απωτάτου 
νοτίου σημείου τοΰ τεμαχίου Άρ. 138 του Κυβερνητικού Χωρομε
τρικου Σχεδίου Ά ρ . L111.45 το όποιον σημεΐον ευρίσκεται έπί τοΰ 
ρυακίου τοΰ διερχομένου διά των τοποθεσιών «Φασαρίες», «Κακο
σκάλιν», «Καππαρόβουνοι», «Κλιούσιην», «Διπλοκοιλάδα» μέχρι ση
μείου ευρισκομένου έπί τοΰ νοτίου συνόρου τοΰ τεμαχίου Άρ. 269 
τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . LIII .21 ' έκεΐθεν με 
βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τοΰ ειρημένου ρυακίου μέχρι 
τοΰ τελευταίου αναφερθέντος σημείου' έκεΐθεν βορειοοτνατολικώς εις 
ευθείαν γραμμήν μέχρι τής νοτιοδυτικής γωνίας τοΰ τεμαχίου Άρ. 
28 τοΰ ειρημένου σχεδίου, ήτις γωνία ευρίσκεται έπί του Άργακίου 
«Άργάκιν τής Γερατσιας»' έκεΐθεν με βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν 
κατά μήκος τοΰ ειρημένου Άργακίου μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ «ΣΤ» 
Το δριον τής περιοχής αρχίζει έκ τής βορειοανατολικής γωνίας 

του Νεκροταφείου υπ' αριθμόν τεμαχίου 116 τοΰ Κυβερνητικού Χωρο
μετρικου Σχεδίου Άρ. XLVII.55 τοΰ χωρίου Κάτω Λιμνάτης, ήτις 
γωνία ευρίσκεται έπί τής αμαξιτής όδοΰ Κάτω Λιμνάτη—Λεμεσού 
και προχωρεί με νοτιοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρη
μένης αμαξιτής όδοΰ μέχρι τοΰ απωτάτου ανατολικού σημείου τοΰ 
τεμαχίου Άρ. 215 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. 
XLVII.63, τοποθεσία «Πάνω Κάμπος», το όποιον σημεΐον ευρίσκεται 
έπί τής άτραποΰ τής διερχόμενης πλησίον τοΰ Μοναστηρίου Κυρά 
και άγούσης προς την χωριτικήν όδόν Παραμυθάς—Άλάσσης' έκεΐθεν 
με νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης άτραποΰ μέ
χρι τής ενώσεως ταύτης μετά τής είρημένης χωριτικής όδοΰ παρά 
την νοτιοανατολικήν γωνίαν τοΰ τεμαχίου Άρ. 300 του Κυβερνητικού 
Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. L111.14, τοποθεσία «Τσελλίν»* έκεΐθεν 
με δυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης χωριτικής όδοΰ 
μέχρι τής γέφυρας έπί τοΰ ποταμού «Ζυγός—Λιμνάτης Ποταμός»' 
έκεΐθεν βορειοδυτικούς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τοΰ απωτάτου βο
ρείου σημείου τοΰ τεμαχίου Άρ. 199 τοΰ ειρημένου σχεδίου, τοπο
θεσία «Ζυγός», το όποιον σημεΐον ευρίσκεται έπί άτραποΰ άγούσης 
προς το χωρίον Κάτω Λιμνάτης' έκεΐθεν μέ βόρειον κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τής είρημένης άτραποΰ και διά μέσου τοΰ ειρημένου χωρίου 
μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 
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ΠΕΡΙΟΧΗ «Ζ» 
Το δριον της περιοχής αρχίζει εκ του απωτάτου βορείου σημείου 

τοϋ τεμαχίου Άρ. 112/2 του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου 
Άρ. XLVI 1.31, το όποιον σημεΐον ευρίσκεται έπί της χωριτικής όδοΰ 
Άγιου Μάμαντος—Καλοΰ Χωρίου και προχωρεί με άνατολικήν κατεύ
θυνσιν κατά μήκος τής ε'ιρημένης χωριτικής όδοΰ μέχρι τής ξύλινης 
γέφυρας επί του πόταμου «Αιμνάτης Ποταμός»' εκείθεν με νοτιοδυ
τικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής δεξιάς δχθης του είρημένου πο
ταμού μέχρι του απωτάτου νοτίου σημείου του τεμαχίου Άρ. 125 
τοΰ Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου Άρ. XLVII.47' εκείθεν 
νοτιοδυτικώς ε'ις ευθείαν γραμμήν μέχρι τής νοτιοανατολικής γωνίας 
τοΰ τεμαχίου Άρ. 118 του είρημένου σχεδίου, τοποθεσία «Κόρονος», 
ήτις γωνία ευρίσκεται επί όδοΰ άγούσης προς το χωρίον Καπηλιό' 
εκείθεν με βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής ε'ιρημένης όδου 
μέχρι τοΰ απωτάτου βορείου σημείου τοΰ τεμαχίου Άρ. 54 τοΰ' είρη
μένου σχεδίου, το όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί τής χωριτικής όδου 
Καπηλειοΰ—Άγιου Μάμαντος' εκείθεν με βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν 
κατά μήκος τής είρημένης χωριτικής όδοΰ και περιλαμβάνον το 
χωρίον Καπηλειό μέχρι του σημείου αρχής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Η» 
Το δριον τής περιοχής αρχίζει εκ τής γέφυρας επί τοΰ πόταμου 

«Μέσα Ποταμός» τής κυρίας όδου Λεμεσοΰ—Κάτω Αμιάντου παρά 
το άπώτατον δυτικόν σημεΐον τοΰ τεμαχίου Άρ. 310/1 τοΰ Κυβερνη
τικοΰ Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Άρ. XLVII.21 και προχωρεί με άνα
τολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τοΰ είρημένου πόταμου μέχρι τής 
συμβολής τούτου μετά τοΰ πόταμου «Αμίαντος— Κούρρης Ποταμός»' 
εκείθεν με νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής ανατολικής 
δχθης τοΰ δευτέρου αναφερθέντος πόταμου μέχρι τής γέφυρας τής 
κυρίας όδοΰ Κάτω Αμιάντου—Λεμεσού' εκείθεν με νότιον κατεύθυν
σιν κατά μήκος τής είρημένης κυρίας όδου μέχρι τής ενώσεως ταύτης 
μεθ' ετέρας όδοΰ άγούσης προς το χωρίον Συλίκου παρά το άπώ
τατον άνατολικόν σημεΐον τοΰ τεμαχίου Ά ρ . 189 τοΰ Κυβερνητικού 
Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Άρ. XLVII.45' εκείθεν με δυτικήν κατεύ
θυνσιν κατά μήκος τής τελευταίας αναφερθείσης όδοΰ μέχρι τής 
γέφυρας έπί τοΰ ποταμού «Κούρρης Ποταμός»' εκείθεν με βόρειον 
κατεύθυνσιν κατά μήκος τής δυτικής δχθης τοΰ είρημένου ποταμού 
μέχρι τής γέφυρας τής κυρίας όδοΰ Λεμεσοΰ—Κάτω Αμιάντου* εκεί
θεν με βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης κυρίας όδοΰ 
μέχρι τής ενώσεως ταύτης μεθ' ετέρας όδοΰ άγούσης προς το χωρίον 
«Πέρα Πεδί»' εκείθεν με δυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής τελευ
ταίας αναφερθείσης όδοΰ μέχρι τής νοτιοδυτικής γωνίας τοΰ τεμαχίου 
Άρ. 149 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Ά ρ . XLVII.28, 
ήτις γωνία ευρίσκεται επί όδοΰ άγούσης προς το χωρίον Μονιάτης' 
εκείθεν με βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης όδοΰ μέχρι 
τής βορειοδυτικής γωνίας του τεμαχίου Άρ. 162 τοΰ είρημένου σχε
δίου, ήτις γωνία ευρίσκεται έπί άτραποΰ άγούσης προς το είρημένον 
χωρίον' εκείθεν με βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής 
είρημένης άτραποΰ μέχρι τής ενώσεως ταύτης μεθ' όδοΰ άγούσης 
προς το είρημένον χωρίον παρά την βορειοανατολικήν γωνίαν το0? 

τεμαχίου Άρ. 230 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου Άρ. 
XLVII.20' εκείθεν με βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής 
είρημένης όδοΰ μέχρι τής βορειοανατολικής γωνίας του τεμαχίου 
Ά ρ . 420 τοΰ είρημένου σχεδίου* εκείθεν με βορειοανατολικήν κατεύ
θυνσιν και παρακάμπτον το είρημένον χωρίον μέχρι τοΰ απωτάτου 
βορείου σημείου τοΰ τεμαχίου Άρ. 404/2 τοΰ είρημένου σχεδίου το 
όποιον σημεΐον ευρίσκεται έπί τής παλαιάς χωριτικής όδοΰ τής άγού
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σης εκ του είρημένου χωρίου προς την κυρίαν όδόν ΛεμεσόΰΚάτω 
'Αμιάντου' εκείθεν με νοτιοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος της 
είρημένης παλαιάς χωριτικής όδοΰ μέχρι της ενώσεως ταύτης μετά 
της είρημένης κυρίας όδοΰ παρά την νοτιοανατολικήν γωνίαν του 
τεμαχίου Άρ. 214/2 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. 
XLVII.21' εκείθεν με βορειόανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μή.κος τής 
είρημένης κυρίας όδοΰ μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ «θ» ^ 
Το δριον τής περιοχής αρχίζει έκ τοΰ απωτάτου βορείου σημείου τοΰ 

τεμ. Άρ. 62 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. XLVI 1.45, 
το όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί τής χωριτικής όδοΰ τής άγούσης 
έκ τοΰ χωρίου Συλίκου προς την κυρίαν όδόν Τριμήκληνης—Λεμεσού 
και προχωρεί με νότιον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης χωρι
τικής όδοΰ μέχρι τής γέφυρας επί τοΰ πόταμου «Κούρρης Ποταμός»' 
εκείθεν νοτίως εις ευθείαν γραμμήν μέχρι τοΰ απωτάτου νοτίου ση
μείου τοΰ τεμαχίου Άρ. 411 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
Άρ. XLVII.53, το όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί όδοΰ άγούσης προς 
το χωρίον Μονάγρι' εκείθεν με νοτιοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τής είρημένης όδοΰ μέχρι τοΰ απωτάτου βορείου σημείου τοΰ 
τεμαχίου Άρ. 739 τοΰ είρημένου σχεδίου, τό όποιον σημεΐον ευρί
σκεται έπί ετέρας όδοΰ' εκείθεν με νοτιοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τής δευτέρας αναφερθείσης όδοΰ μέχρι τής νοτιοανατολικής 
γωνίας τοΰ τεμαχίου Άρ. 199 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχε
δίου Άρ. XLVII.61, τοποθεσία «Μοσφιλιά»' έκεΐθεν νοτιοδυτικούς εις 
ευθείαν γραμμήν μέχρι σημείου δπου ρυάκιόν τι ένοΰται μετά τοΰ 
ποταμού «Κούρρης Ποταμός» παρά τήν νοτιοανατολικήν γωνίαν τοΰ 
τεμαχίου Άρ. 181 τοΰ είρημένου σχεδίου' έκεΐθεν με βορειοδυτικήν 
κατεύθυνσιν κατά μήκος τοΰ είρημένου ρυακίου μέχρι τής βορειοδυ
τικής γωνίας τοΰ τεμαχίου Άρ. 13 τοΰ είρημένου σχεδίου, τοποθεσία 
«Βαρβάδες», ήτις γωνία ευρίσκεται έπί όδοΰ άγούσης προς τό χω
ρίον "Αγιος Γεώργιος' έκεΐθεν με άνατολικήν και βόρειον κατεύθυνσιν 
κατά μήκος τής είρημένης όδοΰ μέχρι τής βορειοδυτικής γωνίας τοΰ 
τεμαχίου Άρ. 109 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Ά ρ . 
XLVU.53' έκεΐθεν μέ βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν και περιλαμβάνον 
τό είρημένον χωρίον μέχρι τοΰ απωτάτου βορείου σημείου τοΰ τεμα
χίου Άρ. 117/1 τοΰ είρημένου σχεδίου τό όποιον σημεΐον ευρίσκεται 
έπί όδοΰ άγούσης προς τό χωρίον Συλίκου' έκεΐθεν μέ βορειοδυτικήν 
κατεύθυνσιν κατά μήκος τής τελευταίας αναφερθείσης όδοΰ μέχρι 
τοΰ απωτάτου βορείου σημείου τοΰ τεμαχίου Άρ. 671 τοΰ Κυβερνη
τικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. XLVII.44' έκεΐθεν μέ βορειόανα
τολικήν κατεύθυνσιν και παρακάμπτον τήν κατωκημένην περιοχήν 
τοΰ τελευταίου αναφερθέντος χωρίου μέχρι τής βορειοδυτικής γωνίας 
τοΰ τεμαχίου Άρ. 898 τοΰ είρημένου σχεδίου, ήτις γωνία ευρίσκεται 
έπί τής χωριτικής όδοΰ τής άγούσης έκ τοΰ τελευταίου αναφερθέντος 
χωρίου προς τήν κυρίαν όδόν Τριμήκληνης—Λεμεσού' έκεΐθεν μέ άνα
τολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης χωριτικής όδοΰ μέχρι 
του ,σημείρυ αρχής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ «Ι» 
Ή περιοχή αρχίζει έκ τοΰ σημείου συμβολής τοΰ παραποτάμου 

«Τσιλλάνος», τοΰ καθορίζοντος τό χωριτικόν δριον των χωρίων Κα
πηλειό, Λιμνάτης και "Αγιος Μάμας, μετά τοΰ ποταμού «Λιμνάτης— 
Ζυγός Ποταμός» και προχωρεί μέ βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τοΰ είρημένου παραποτάμου διά των τοποθεσιών «Σκληνίτζια», 
«"Αγιος Έπιφάνιος», «Μαμμούτσιες» και «Άνεδράες» εις άπόστασιν 
ενός' και ενός τετάρτου μιλίων έκ τοΰ σημείου αρχής και περιλαμ
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βάνει όλη ν την γη ν την ευρισκομένη ν εις άπόστασιν 300 ποδών ένθεν 
και ένθεν του είρημένου παραποτάμου. 

"Απασαι αϊ άνω περιγραφόμενοι περιοχαί εμφαίνονται πλαισιού
μεναι δι' ερυθρού χρώματος επί του Κυβερνητικού Χάρτου ύπ\ αύξον
τα αριθμόν 2197, άντίγραφον του οποίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν 
υπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου εν τω γραφείω τοΰ< Έπαρχου 
Λεμεσού. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
Ή περιοχή αρχίζει εκ των εκβολών τοΰ ποταμού «Μονής—Λίμνη 

Ποταμός» παρά τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν του τεμαχίου Ά ρ . 371 του 
Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. LIV.48, ήτις γωνία ευρί
σκεται επί τής ακτής και προχωρεί με άνατολικήν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τής είρημένης ακτής μέχρι.τής τοποθεσίας «Γκάβερνορς Μπίτζ» 
και περιλαμβάνει δλην τήν γήν τήν εύρισκομένην εις άπόστασιν 650 
ποδών εκ τής είρημένης ακτής. 

Ή περιοχή αϋτη καθορίζεται σαφέστερον διά χρώματος έρυθροΰ 
επί του Κυβερνητικού Χάρτου υπ' αύξοντα αριθμόν 2198, άντίγραφον 
του όποιου διατίθεται προς έπιθεώρησιν υπό παντός ενδιαφερομένου 
προσώπου εν τω γραφείω τοΰ Έπαρχου Λεμεσού. Γ 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 
Το δριον τής περιοχής αρχίζει εκ του απωτάτου βορείου σημείου 

του τεμαχίου Άρ. 245 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. 
XLVII.35, τοποθεσία «'Αγία Μαύρη», το όποιον σημεΐον ευρίσκεται 
επί τής δυτικής δχθης τοΰ ποταμού «Μηλιάς—Κρυός Ποταμός» και 
προχωρεί με νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης 
όχθης τοΰ είρημένου ποταμού μέχρι σημείου δπου ό ποταμός «Πλα: 

κάτσιας Ποταμός» ένοΟται μετά τοΰ είρημένου πόταμου' εκείθεν με 
βορειοδυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής βόρειας δχθης του πό
ταμου «Πλακάτσιας Ποταμός» μέχρι τής βορειοδυτικής γωνίας τοΰ 
τεμαχίου Άρ. 843 τοΰ είρημένου σχεδίου, το όποιον σημεΐον'ευρί
σκεται επί τής χωριτικής όδοΰ «Βουνί—.Κοιλάνι—Πέρα Πεδί», τοπο
θεσία «Όρσουλοΰ»" εκείθεν με βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν. κατά 
μήκος τής είρημένης όδοΰ και παρακάμπτον το χωρίον Κοιλάνι μέχρι 
τοΰ σημείου αρχής. 

Όλόκληρος ή περιοχή αυτή εμφαίνεται πλαισιουμένη δι' έρυθροΰ 
χρώματος επί τοΰ Κυβερνήτικοΰ Χάρτου ύπ' αύξοντα αριθμόν 2254, 
άντίγραφον τοΰ οποίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδια
φερομένου προσώπου εν τω γραφείω τοΰ Έπαρχου Λεμεσοΰ. , 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 
Το δριον τής περιοχής αρχίζει εκ τής γέφυρας Άλάσσης επί τοΰ 

ποταμού «Ζυγός Ποταμός» και προχωρεί με βόρειον κατεύθυνσιν 
κατά μήκος τής κυρίας όδοΰ Λεμεσοΰ—Τριμίκληνης—Πλατρών μέχρι 
τής νοτιοδυτικής γωνίας τοΰ τεμαχίου Άρ. 2 τοΰ Κυβερνητικού Χωρο
μετρικου Σχεδίου Άρ. L111.22, ήτις γωνία ευρίσκεται έπί όδου, το
ποθεσία «Καψάλια»' εκείθεν με βορειοανατολικήν κατεύθυνσιν κατά 
μήκος τής είρημένης όδοΰ μέχρι τοΰ απωτάτου βορείου σημείου τοΰ 
τεμαχίου Άρ. 75 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. 
L111.14, το όποιον σημεΐον ευρίσκεται έπί ρυακίου ρέοντος προς τον 
ποταμόν «Ζυγός Ποταμός», τοποθεσία «Ζαχαρκάς»' εκείθεν με νοτιο
ανατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τοΰ είρημένου ρυακίου. μέχρι 
τής ενώσεως του μετά τοΰ είρημένου πόταμου παρά το απώτατο ν 
νότιον σημεΐον τοΰ τεμαχίου Άρ. 132 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου 
Σχεδίου Άρ. LI11.22, τοποθεσία «Αγία Μαύρη»" εκείθεν μέ νότιο


