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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. 
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XLIX.47, τοποθεσία «Λαξιές», το όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί του 
χωριτικου ορίου μεταξύ των χωρίων Σκαρίνου και Κοφίνου καΐ προ
χωρεί με νοτιοανατολική ν κατεύθυνσιν κατά μήκος του είρημένου 
χωριτικου ορίου μέχρι τής ενώσεως του μετά του χωριτικου ορίου 
μεταξύ των χωρίων Σκαρίνου και "Αγιος Θεόδωρος, παρά τήν νοτιο
ανατολική ν γωνίαν του τεμαχίου Άρ. 18 του Κυβερνητικού Χωρομε
τρικού* Σχεδίου Άρ. XLIX.55, τοποθεσία «Βουνός»' εκείθεν μέ νοτιο
δυτική ν κατεύθυνσιν κατά μήκος του τελευταίου αναφερθέντος χωρι
τικου ορίου μέχρι του απωτάτου νοτίου σημείου του τεμαχίου Ά ρ . 47 
του είρημένου σχεδίου, το όποιον σημεΐον ευρίσκεται επί τής αριστε
ράς δχθης του ποταμού «Βρέης Ποταμός»" εκείθεν μέ βορειοδυτικήν 
και βόρειον κατεύθυνσιν κατά μήκος τής είρημένης δχθης τοΟ είρη
μένου ποταμού μέχρι του σημείου αρχής. 

'Ολόκληροι αϊ προαναφερθεΐσαι περιοχαί εμφαίνονται πλαισιού
μεναι δι' ερυθράς βαφής έπί του Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχε
δίου ύπ' αύξοντα αριθμόν 2294 και καλύπτουν εκτασιν 1,376 στρεμ
μάτων περίπου. 
Σημείωσις : 

(α) 'Ολόκληρος ή ^κτασις του Άραζι Μιριέ 8,650 στρέμματα 
(β) Υ* τής εκτάσεως του Άραζί Μιριέ 2,162 στρέμματα 
(γ) Προτιθέμενη εκτασις προστασίας δενδροφυτεύσεως εμπίπτου

σα εις τάς διατάξεις του Νόμου (16% κατά προσέγγισιν 
ολοκλήρου τής εκτάσεως), ήτοι αϊ περιοχαί «Α» και «Β», 
1,376 στρέμματα. 

Εξεδόθη εν Λάρνακι τή 2α Νοεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 826/59.) 

Αριθμός 900 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ (ΟΙΚΙΑΚΟΙ 

ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 349) 

Κανονισμοί εκδοθέντες ύπό τής Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας 
του χωρίου Μότιδες δυνάμει του άρθρου 30. 

Ή Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Μότιδες (Επαρχία 
Κυρήνειας), ενασκούσα τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας είς αυτήν 
δυνάμει του άρθρου 30 του περί Ύδατοπρομηθείας τών Χωρίων (Οι
κιακοί Σκοποί) Νόμου, διά τού παρόντος εκδίδει τους ακολούθους 
Κανονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι περί Ύδατοπρο
μηθείας του χωρίου Μότιδες Κανονισμοί 1971. 

2. Τηρουμένων τών διατάξεων τών Κανονισμών 3 και 4 οι περί 
Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Έληά Κανονισμοί του 1950, οΐτινες 
έδημοσιεύθησαν εις την εφημερίδα τής Κυβερνήσεως τής 1ης Νοεμ
βρίου 1950 (έν τοις εφεξής αναφερόμενοι ώς «οι βασικοί Κανονι
σμοί»)— 

(α) θά θεωρηθώσιν ώς Κανονισμοί εκδοθέντες ύπό τής Επιτρο
πής Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Μότιδες και θά ένσω
ματωθώσιν ώδε' και 

(β) θά έφαρμόζωνται άναφορικώς προς το χωρίον Μότιδες 
3. Οί Κανονισμοί οι εκτιθέμενοι είς το Μέρος Ι του κάτωθι Δελτίου 

θά άντικαταστήσωσι τους αντιστοίχους βασικούς Κανονισμούς. 


