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Αριθμός 897 
Ο Π Ε Ρ Ι Χ Ω Ρ Ι Ω Ν ( Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ Κ Α Ι Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Ι Σ ) ΝΟΜΟΣ 

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

Κανονισμοί γενόμενοι ύττό του Συμβουλίου Βελτιώσεως Ί δ ο λ ί ο υ . 

Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Ί δολίου ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
χορηγούμενα; είς άύτό δυνάμει τοΰ άρθρου 25 του περί Χωρίων (Δ ιο ί -

κησις και Βελτ ίωσις) Ν5μου, Κεφ. 243, θεσπίζει ώδε τους ακολούθους 
Κανονισμούς : 

1. Οί Κανονισμοί ούτοι θά άναφέρωνται ως οι ττερί Χωρίων (Δ ιο ίκη-

σις και Βελτ ίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Ί δ α λ ί ο υ του 
1971. 

2. Οι περί Χωρίων (Διο ίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας 
Κινήσεως) Έγκώμης τοΰ 1968 ο! δημοσιευθέντες εϊς το Τρίτον Παράρ

τημα της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας της 17ης Μα ΐου 1968, 
υπ' άρ. γνωστοποιήσεως 3 2 6 — 

(α ) θεωρούνται ως Κανονισμοί θεσπισθέντες υπό τοΰ Συμβουλίου 
Βελτιώσεως Ίδαλ ίου · 

(β) θά έφαρμόζωνται είς την περιοχήν Βελτιώσεως Ί δ α λ ί ο υ . Νο

ε ί τα ι δτ ι ή λέξις «"Εγκωμη» οπουδήποτε αύτη απαντάτα ι θά 
άντ ικατασταθη διά της λέξεως «Ίδαλιον». 

'Αρ ιθμός 898 
Ο Π Ε Ρ Ι Χ Ω Ρ Ι Ω Ν ( Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ Κ Α Ι Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Ι Σ ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243 Κ Α Ι ΝΟΜΟΣ 46 ΤΟΥ 1961 , 58 ΤΟΥ 1962, 
4 ΤΟΥ 1966 Κ Α Ι 31 ΤΟΥ 1969) 

Κανονισμοί γενόμενοι υπό τοΰ Συμβουλίου Βελτιώσεως Πλατρών. 

Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Πλατρών ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
χορηγούμένας είς αυτό δυνάμει τοΰ άρθρου 24 τοΰ περί Χωρίων (Δ ιο ί 

κησις και Βελτ ίωσις) Νόμου, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. 01 παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ως οί περί Χωρίων (Δ ιο ί  1· 8.1951 
κησις και Βελτ ίωσις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Πλατρών τοΰ 1971
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και θά άναφέρωνται όμοΰ μετά τών περί Χωρίων (Δ ιο ίκησις και Βελτ ί  6 ' 9 ' ΐ962 
ωσις) Κανονισμών Πλατρών 1951 έως 1970 (εν το ις εφεξής άναφερο 13! &.1963 
μένων ώς «οι βασικοί Κανονισμοί») οί δε βασικοί Κανονισμοί μετά 25. 6.1964 
τών παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οί περί Χωρίων (Δ ιο ί  ^,'Λ\\
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κησις και Βελτ ίωσις) Κανονισμοί Πλατρών 1951 έως 1971 . 27.10.1967 
19. 6.1970. 

2. Τό πρώτον δελτίον τών βασικών Κανονισμών διά τοΰ παρόντος 
τροποποιε ίται διά της προσθήκης αμέσως μετά τό μέρος Ι 11 τών βασι 

κών Κανονισμών τοΰ κάτωθι νέου μέρους άριθμρυμένου Ι Ν Α . 

«ΜΕΡΟΣ Μ Ι Α Ψ Υ Γ Ε Ι Ο Ν 

30Α. Τό οίκημα τό κείμενον εντός της περιοχής βελτιώσεως Πλατρών 
και είς τό ίσόγειον της 'Αγοράς τοΰ Συμβουλίου προνοείται ώδε και 
θά είναι εν τοΐς εφεξής τό ψυγεΐον. 

30Β. Τό Συμβούλιον θά όρίζη ειδικούς τόπους ή χώρους εντός του 
ψυγείου 'οπού θά εναποθηκεύονται διάφορα τρόφιμα και νωπά φροΰτα. 



834 

30Γ. Ή διεύθυνσις και ό έλεγχος τοΰ ψυγείου θά ανατίθενται είς το 
εκάστοτε ύττό τοΰ Συμβουλίου εξουσιοδοτούμενου πρόσωπον (καλούμε

νον εν τοις εφεξής <ό Αποθηκάριος») ύπό την έπιφύλαξιν των οδηγιών 
αϊτινες δυνατόν νά δίδωνται άπό καιρού είς καιρόν ύπό τοΰ Συμβουλίου. 

30Δ. Ό 'Αποθηκάριος θά έχη άνοικτόν το ψυγεΐον άπό της ανατολής 
μέχρι τής δύσεως τοΰ ηλίου καθημερινώς εξαιρέσει τών Κυριακών δτε θά 
κλείη την 12ην μεσημβρινήν. 

Νοείτα ι δτ ι ό 'Αποθηκάριος δύναται νά άνοίγη καί νά έχη άνοικτόν 
το ψυγεΐον και καθ' οιονδήποτε άλλον χρόνον ό 'Επιθεωρητής τοΰ Συμ 

βουλίου κρίνει τοΰτο άναγκαΐον. 

30Ε. (1 ) Τ ά ακόλουθα δικαιώματα δέον νά πληρώνωνται υπό παν

τός προσώπου έναποθηκεύοντος εντός τοΰ ψυγείου τρόφιμα παντός 
είδους ή νωπά φροΰτα, ήτοι : 

(α.) Δ ι ά τρόφιμα παντός είδους άτ ινα δέον νά διατηρώνται είς 
θερμοκρασίαν κάτω τοΰ μηδενός θά πληρώνεται δικαίωμα 
όριζόμενον εκάστοτε ύπό τοΰ Συμβουλίου και μή υπερβαίνον 
τ ά 10 μίλς δ ι ' έκάστην όκάν ή μέρος ταύτης δ ι ' έκαστον 
δεκαπενθήμερον ή μέρος τούτου, κατά το όποιον ταΰ τα εναπο

θηκεύονται εντός τοΰ ψυγείου. 
(β) Δ ι ά τρόφιμα παντός είδους πλην νωπών φρούτων άτ ινα δέον νά 

διατηρώνται εις θερμοκρασίαν άνω τοΰ μηδενός θά πληρώνε

τ α ι δικαίωμα όριζόμενον εκάστοτε υπό τοΰ Συμβουλίου και 
μή υπερβαίνον τ ά 10 μίλς δ ι ' έκάστην όκάν ή μέρος ταύτης 
δ ι ' έκαστον μήνα ή μέρος τούτου κατά τον όποιον ταΰ τα 
εναποθηκεύονται εντός τοΰ ψυγείου. 

( γ ) Δ ι ά νωπά ψροΰτα άτ ινα δέον νά διατηρώνται είς θερμοκρασίαν 
άνω τοΰ μηδενός θά πληρώνεται δικαίωμα όριζόμενον εκά

στοτε ύπό τοΰ Συμβουλίου και μή υπερβαίνον τ ά 10 μΐλς 
δ ι ' έκάστην όκάν ή μέρος ταύτης δ ι ' έκαστον μήνα ή μέρος 
τούτου. Νοείτα ι δτ ι είς τήν περίπτωσιν ταύτην θά πληρώ

νωνται δικαιώματα διά περίοδον τουλάχιστον τεσσάρων μη

νών έστω καί εάν τ ά νωπά φροΰτα έναποθηκεύθησαν διά περί

οδον μικροτέραν τών τεσσάρων μηνών εάν τ ά το ιαΰτα νωπά 
φροΰτα έναποθηκεύωνται διά περίοδον πέραν τών τεσσάρων 
μηνών θά πληρώνεται δ ι ' έκαστον έπιπρόσθετον μήνα ή μέ

ρος τούτου το υπό τοΰ Συμβουλίου εκάστοτε όριζόμενον 
δικαίωμα : 

Νοείτα ι δτ ι είς τον ύπολογισμόν τοΰ βάρους προς καθορισμόν τών 
ανωτέρω δικαιωμάτων θά συμπεριλαμβάνεται και το βάρος τών κιβω

τίων κ α ί / ή τοΰ περιτυλίγματος εντός τών οποίων τ ά το ιαύτα τρόφιμα 
ή νωπά φροΰτα τοποθετοΰνται ή περιτυλίσσονται . 

(2 ) Πάν δικαίωμα το όποιον εΐναι πληρωτέον δυνάμει τοΰ κανονισμοΰ 
τούτου, θά πληρώνεται είς το προς τοΰτο έξουσιοδοτημένον υπό τοΰ 
Συμβουλίου πρόσωπον ευθύς ώς τ ά έναποθηκευθέντα τρόφιμα ή νωπά 
φροΰτα θά έξάγωνται εκ τοΰ ψυγείου. 

3 0 Σ τ . Το Συμβούλιον δεν θά είναι ύπεύθυνον δ ι ' οιανδήποτε ζημίαν, 
βλάβην, φθοράν ή καταστροφήν, όλικήν ή μερικήν, τών εκάστοτε ένα

ποθηκευομένων τροφίμων ή νωπών φρούτων προερχομένην εξ οιασδήποτε 
α ι τ ίας ή εκ τής αμελείας τοΰ Συμβουλίου, τών υπαλλήλων, υπηρετών, 
αντιπροσώπων καί εργατών αύτοΰ. 

Εις το Μέρος τοΰτο τών παρόντων Κανονισμών «Μήν» σημαίνει 30 
ημέρας άρχομένας άπό τής ημέρας εναποθηκεύσεως τών τροφίμων ή 
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νωττών φρούτων της τοιαύτης ημέρας ώς και της ημέρας εξαγωγής τού
των εκ του ψυγείου συμπεριλαμβανομένων». 

Οι ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν υπό τοΰ Υπουργού Εσωτερικών. 
(Υ.Ε. 526/59/3.) 

'Αριθμός 899 
Ο ΠΕΡΙ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕ Ι Α.Σ (ΧΩΡΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ) 

ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 100) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 12. 

'Επειδή εις την συνεδρίαν ήτις δεόντως συνεκλήθη και συνεκροτήθη 
εις το χωρίον Σκαρίνου της 'Επαρχίας Λάρνακος τήν 28ην 'Ιουνίου 
1971 δυνάμει τών διατάξεων του περί Δενδροψυτείας (Χωριτικών 
Περιοχών) Νόμου, απεφασίσθη υπό της απαιτουμένης πλειοψηφίας 
τών κατ' αυτήν παρόντων ιδιοκτητών δπως ώρισμέναι περιοχαί έπι
φυλαχθώσιν ώς Περιοχαί Δενδροφυτείας του χωρίου Σκαρίνου' 

Και επειδή ό Κοινοτάρχης του χωρίου Σκαρίνου απέστειλε προς 
τον "Επαρχον Λάρνακος, δυνάμει του άρθρου 11 του ε'ιρημένου Νό
μου, έκθεσιν ύπογεγραμμένην καΐ έσφραγισμένην υπ' αυτού περι
έχουσαν περιγραφήν τών ε'ιρημένων περιοχών μετά συνόρων καΐ λε
πτομερειών και δηλοΰσαν δτι αϊ τοιαΰται περιοχαί έκπληροΟσι τους 
καθοριζόμενους εις το εδάφιον (4) του άρθρου 10 του ε'ιρημένου 
Νόμου Γδρους : 

Νυν, διά ταύτα, ό "Επαρχος Λάρνακος, τελικώς έγκρίνας τήν έν 
λόγω εκθεσιν, διά τοΰ παρόντος Διατάγματος κηρύττει τάς περιγρα
φομένας εις το κατωτέρω Δελτίον περιοχάς ώς έπιφυλασσομένας ώς 
Περιοχάς Δενδροφυτείας του χωρίου Σκαρίνου. 

ΔΕΛΤΙΟΝ 
ΑΙ περιοχαί έκεΐναι τοΰ χωρίου Σκαρίνου της Επαρχίας Λάρνακος 

αϊ κείμεναι εντός τών ακολούθων ορίων, ήτοι : 
ΠΕΡΙΟΧΗ «Α» 

Το δριον της περιοχής αρχίζει εκ της βορειοδυτικής γωνίας του 
τεμαχίου Άρ. 258 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. 
XLIX.38, τοποθεσία «Χαβά», ήτις γωνία ευρίσκεται επί του χωριτικου 
ορίου μεταξύ τών χωρίων Σκαρίνου και Πάνω Λεύκαρα και προχω
ρεί με άνατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος του ε'ιρημένου χωριτικου 
ορίου μέχρι τής ενώσεως του μετά του χωριτικου ορίου μεταξύ τών 
χωρίων Κοφίνου και Σκαρίνου, παρά τήν βορειοανατολικήν γωνίαν 
τοΰ τεμαγίου Άρ. 262 του ε'ιρημένου σχεδίου, τοποθεσία «Σκούρος»

εκείθεν με νοτιοανατολικήν καΐ νότιον κατεύθυνσιν κατά μήκος τοΰ 
τελευταίου αναφερθέντος χωριτικου ορίου μέχρι τής νοτιοδυτικής γω
νίας τοΰ τεμαχίου Άρ. 58 του Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου 
Άρ. XLIX.47, τοποθεσία «Λαξιές» ήτις γωνία ευρίσκεται έπι τής 
αριστεράς δχθης τοΰ πόταμου «Βρέης Ποταμός»' εκείθεν μέ βορειο
δυτικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής ε'ιρημένης δχθης τοΰ ε'ιρημένου 
ποταμού μέχρι τοΰ σημείου αρχής. 

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

τοΰ τεμαχίου Άρ. 104,7 τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου Άρ. 


