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τον, "Επαρχον Κυρήνειας όπως έν σχέσει προς την Έπαρχίαν Κυρή
νειας ένασκή τάς εις αυτόν χορηγουμένας εξουσίας δυνάμει της παρα
γράφου (α) του εδαφίου (Τ) του άρθρου 5 του ώς εϊρηται Νόμου 
(ώς άϋτη εκτίθεται έν τω άρθρω 5 του Νόμου 17 του 1964).. 

Έγένετο τη -9η Δεκεμβρίου 1971. 
: · ' . . .■ - . ::

: ■, ■· " -1 : V ' ■■; . ■ (Υ.Ε. 95/59/6.) 

Μρϊθμός 992; , \ '". 
^ Ο ΠΕΡ. Ι -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ . 

;'■_; (ΚΕΦ. 59. ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 22 ΤΟΥ 1961 ΚΑΙ 17 ΤΟΥ .1964), '."-" 

.·... Γνω.στρπο,ίησις δυνάμει του άρθρου 3 (1). .·.- .·, 

Ό "Επαρχος Λεμεσού, ένασκών τάς δυνάμει τρυ εδαφίου (1) του 
άρθρου 3 του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου χορηγουμένας 
αύτώ εξουσίας, απαγορεύει απολύτως— 

(1). έκτος κατόπιν γραπτής αδείας αύτο.ΰ και ύφ' ους δρους ήθελεν 
επιβάλει—. . 

(α) την έκσκαφήν,. έξαγωγήν, φόρτωσιν ή συσσώρευσιν λίθων, 
κροτάλων (βότσαλων), χαλίκων, άμμου ή ετέρας ύλης εντός 
του έν τω Πίνακι της παρούσης Γνωστοποιήσεως καθοριζο

. μένου τμήματος της παραλίας ή την έξ αυτού μετακίνησιν 
των άνω ή τήν άπόπειραν διενεργείας οιασδήποτε των είρη
μένων πράξεων' 

(β) τήν τοποθέτησιν ή ρίψιν χαλίκων, σκυβάλων, σαρωμάτων, 
αποκομμάτων, υπολειμμάτων, περιττωμάτων ή οιωνδήποτε 
άλλων,σκυβάλων;, ελαίων, μηχανελαίων ή οιουδήποτε.άλλου 
είδους ύγρου, λιπαντικού ελαίου, στέρεου ή υγρού απορρίμ
ματος— 

(i) έφ' οιουδήποτε μέρους της παραλίας της καθοριζομένης 
. , έν τω Πίνακι της παρούσης Γνωστοποιήσεως' ' 

;, (ii) εις οιονδήποτε ση μείον εντός της θαλάσσης έναντι της 
παραλίας της καθοριζομένης έν τω Πινάκι της παρού
σης Γνωστοποιήσεως· εντός αποστάσεως1 μικροτέρας 
των 200 ύαρδών έκ της υπό της άμπώτιδος σημειου

"', · . μένης γραμμής' ' · ' 
, (iii) έξ οιασδήποτε αποβάθρας, λιμένος ή προκυμαίας ευρι

σκομένων κατά μήκος της παραλίας της καθοριζομέ
νης έν τω Πίνακι της παρούσης Γνωστοποιήσεως' 

(iv) έξ οιουδήποτε δεξαμενόπλοιου ή άλλου θαλασσίου μετα
φορικού μέσου, το όποιον δυνατόν νά ευρίσκεται εντός 
ή νά διέρχεται διά μέσου των χωριτικών υδάτων της 
Κύπρου έναντι της παραλίας της καθοριζομένης έν 
τω Πίνακι της παρούσης Γνωστοποιήσεως' 

(γ) τήν στάθμευσιν, τοποθέτησιν ή έγκατάλειψιν οιουδήποτε τρο
χόσπιτου, κάρρου, χειραμάξης,. περιπτέρου, σκηνής, δοχείου, 

• ■ . εμπορικών ειδών, εμπορικών υλικών ή οργάνων ή παντός 
ετέρου είδους παρομοίους φύσεως προς τά ανωτέρω εντός 
της έν τω Πίνακι της παρούσης Γνωστοποιήσεως καθοριζο
μένης παραλίας' 

2. τήν άνέγερσιν περιπτέρου ή έτερου παρόμοιας φύσεως κατα
σκευάσματος εντός της έν τω Πίνακι της παρούσης Γνωστοποιήσεως 
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καθοριζομένης παραλίας εκτός κατόπιν αδείας του Υπουργού Εσω
τερικών, και μόνον υπό τους εν τή τοιαύτη αδεία διαλαμβανόμενους 
δρους. 

• ΓΪΙΝΑ'Ξ 
Ή παραλία αρχίζει εκ τών εκβολών χειμάρρου τινός παρά την 

νοτιοδυτικήν γωνίαν του τεμαχίου άρ. 47 του Κυβερνητικού Χωρομε
τρικου Σχεδίου LIV.47, τοποθεσία «Μιτσοάδες», και προχωρεί.με 
άνατολικήν κατεύθυνσιν κατά μήκος τής γραμμής τής ανωτάτης 
στάθμης τής παλίρροιας μέχρι σημείου έπί τής ακτής ευρισκομένου 
ακριβώς νοτίως τής νοτιοδυτικής γωνίας του τεμαχίου άρ. 226 τοΰ 
είρημένου σχεδίου, τοποθεσία «Αόρατη», και περιλαμβάνει δλην τήν 
γήν τήν εύρισκομένην είς άπόστασιν 100 ύαρδών εκ τής είρημένης 
γραμμής καθ1 δλον αυτής το μήκος. 

'Ολόκληρος ή προαναφερθείσα περιοχή καθορίζεται σαφέστερρν 
διά κίτρινης βαφής έπι του χάρτου ύπ' αύξοντα αριθμόν 2310 άντί
γραφον του οποίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδια
φερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έπαρχου Λεμεσόϋ. 

Έγένετο τή 6η Δεκεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 95/59/6.) 

'Αριθμός 993 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ ( Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ ΚΑΙ ΒΕΑΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243) 

Διάταγμα δυνάμει τοΰ άρθρου 22 (α) ( ι ) . · 1 

Ό Υπουργός Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας 
είς αυτόν δυνάμει τοΰ άρθρου 22 (α) (ι) τοΰ περί Χωρίων (Διοίκήσις 
κα! Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, διατάττει ώς ακολούθως : 

1. Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Κοίλης (Πάφου) (το όποιον έν τφ πα
ρόντι διατάγματι αναφέρεται ώς «το Συμβούλιον») θά έχη δικαίωμα 
νά δανεισθή παρά τών Δανειστικών Επιτρόπων) οι όποιοι έν τφ παρόντι 
διατάγματι αναφέρονται ώς «οί Δανεισταί») ποσόν μη υπερβαίνον τάς 
έτττακοσίας λίρας (£700) εντόκως προς πέντε τοις εκατόν (5%) ύπό 
τους ακολούθους δρους : 

(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά άποπληρωθή ύπό τοΰ Συμβου
λίου είς τους Δανειστάς είς τεσσάρας (4). ϊσας ετησίας δό
σεις (συμπεριλαμβανομένου τοΰ κεφαλαίου και τοΰ τόκου). 

(β) το δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθή ύπά τοΰ Συμ
βουλίου διά τήν άσφαλτόστρωσιν οδών εντός τοΰ χωρίου και 
τήν έκτέλεσιν αντιπλημμυρικών έργων. ·■. . · , . 

2. Προς τον σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή του ποσού 
τοΰ δανείου το Συμβούλιον, ύπό τήν έπιφύλαξιν οιασδήποτε άλλης ύπο
θηκεύσεως, θά υποθήκευση είς τους δανειστάς δλα τά τέλη, ενοίκια, δια
πύλια ή δικαιώματα τά όποια έπί του παρόντος και εντεύθεν είναι πλη
ρωτέα προς το Συμβούλιον. 

Έγένετο έν Λευκωσία τή 7η Δεκεμβρίου , 1971. 

(Υ.Ε. 1293/59.) 


