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Αριθμός 8
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 59 ΚΑΙ
ΝΟΜΟΙ 22 ΤΟΥ 1961, 17 ΤΟΥ 1964, 8 ΤΟΥ 1972,
52 ΤΟΥ 1975, 21 ΤΟΥ 1987 ΚΑΙ 126 ΤΟΥ 1989)
Γνωστοποίηση δ υνάμει του άρθρου 5(1)
Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται
σ'αυτό από την επιφύλαξη του εδ αφίου (1) του άρθρου 5 του περί
Προστασίας της Παραλίας Νόμου καθορίζει για τους σκοπούς που
αναφέρονται στην πιο πάνω επιφύλαξη τις περιοχές της παραλίας των
χωριών Ίνια, Κ. Αρόδ ες και του Συμβουλίου Βελτιώσεως Πέγειας της
Επαρχίας Πάφου ή που εφάπτονται αυτής της παραλίας και που
περιγράφονται στον πιο κάτω πίνακα ως περιοχές αναφορικά προς τις
οποίες καμιά άδεια, δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (β), (γ) και
(δ) του εδαφίου (1), μπορεί να εκδοθεί, από την οικεία αρχή τοπικής
διοίκησης, ή, εάν έχει εκδοθεί να ανανεωθεί μετά τη λήξη της.
2. Οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί με βάση την παρούσα Γ νωστο
ποίηση είναι επιπρόσθετοι προς οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς
που κατά καιρούς βρίσκονται σε ισχύ, με βάση τον πιο πάνω Νόμο.
3. Η παρούσα Γ νωστοποίηση δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση
οποιασδήποτε άδειας δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β), (γ) και
(δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 που χορηγήθηκε από την οικεία αρχή
τοπικής διοίκησης και βρισκόταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία της
δημοσίευσης της παρούσας Γ νωστοποίησης στην επίσημη εφημερίδα
της Δημοκρατίας και μέχρι της εκπνοής της περιόδου ισχύος της υπό
αναφορά άδειας.
ΠΙΝΑΚΑΣ
Περιοχή της παραλίας ή που εφάπτεται της παραλίας των χωριών
Ίνια, Κ. Αρόδες και του Συμβουλίου Βελτιώσεως Πέγειας της Επαρχίας
Πάφου και που οριοθετείται δυτικά από τη γραμμή ανωτάτης στάθμης
της παλίρροιας από του σημείου τομής του 34, 54', 3 0 " , Βορείου
Παράλληλου μέχρι του σημείου τομής του 34, 59', Βορείου Παράλλη
λου δηλαδή από την τοποθεσία γνωστή ως «Άσπρος» μέχρι το «Αργάκι
του Γ ιουσούφι» και η οποία επεκτείνεται κάθετα προς το μέρος της
ξηράς σε απόσταση 90 μέτρων από τη γραμμή αυτή, και που σημειώ
νεται στο Κυβερνητικό Χωρομετρικό Σχέδιο με αρ. Ε.ΠΑΦ. 1/90 που
βρίσκεται κατατεθειμένο
στο Γ ραφείο της Επαρχιακής Διοίκησης
Πάφου για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο κατά τις εργάσιμες
ώρες.
(Υ.Ε. 131/1989).

