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ύπ* Άρ. 918 της 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1972 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Κανονιστικά! Διοικητικοί Πράξεις 

Αριθμός 18 
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΣΙΣ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ. ΚΕΦ. 175Α 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορηγού
μενος αύτώ ύπό της παραγράφου 2 του Κανονισμού 55 τών Κανονι
σμών 'Αμύνης, ώς ούτοι εκτίθενται εις τον Πρώτον Πίνακα του περί 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Μεταβατικά* Έξουσίαι Κύπρου) Δια
τάγματος τοΟ 1946, οϊτινες δυνάμει τσ6 έοΐαφίου (3) του άρθρου 6 του 
περί Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΣυΜχισις Μεταβατικών Εξου
σιών) Νόμου θεωρούνται ώς διατελούντες έν ίσχύΐ δυνάμει του είρη
μένου Νόμου,, εκδίδει το άκόλουθον Διάταγμα : 

1. Το παρόν Διάταγμα θα άναφέρηται ώς τό περί Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (Έκδοσις "Αδειών Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων Δημοσίας 
Χρήσεως) Διάταγμα του 1972. 

2.—(1) Έ ν τω παρόντι Διατάγματι. έκτος έάν έκ του κειμένου 
προκύπτη διάφορος έννοια— 

«οι περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νό
μοι» και «οι περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων Κανονισμοί του 1959 
έως 1970» σημαίνουν,, αντιστοίχως, τους περί Μηχανοκινήτων 'Οχη
μάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους και τους περί Μηχανοκι
νήτων 'Οχημάτων Κανονισμούς του 1959 εως 1970 και περιλαμβά
νουν οιονδήποτε,Νόμον ή Κανονισμούς τροποποιουντας ή αντικα
θιστώντας τούτους. 
(2) 'Εκφράσεις έν τω παρόντι διατάγματι, έκτος έάν άλλως προκύ

πτη έκ του κειμένου,, έχουν τάς ύπό του άρθρου 2 του περί Μηχανο
κινήτων 'Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου αντιστοίχως άπο
διδομένας αύταΐς εννοίας. 

(3) Ό Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ή οιονδήποτε ύπ' οΰ
του προς τούτο δεόντως έξουσιοδοτούμενον πρόσωπον, θά είναι ή 
'Αρχή Όδικών Μεταφορών (έν τω παρόντι Διατάγματι αναφερομέ
νης ώς «ή Αρχή») διά τήν εκδοσιν άδειων δημοσίας χρήσεως μηχανο
κινήτων οχημάτων δυνάμει του παρόντος Διατάγματος. 

(45) 

Κεφ.332 
καΐ Νόμοι : 
25 τοϋ 1959 

2 τ ο ϋ 1 9 6 2 
1 8 τ ο ϋ 1 9 6 3 

4 τοϋ1964 
8τοϋ 1964 
3 τοϋ 1965 

40 τοϋ 1965 
52 τοϋ 1968 
96 τοϋ 1970. 
ΈψημερΙς 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
20 7.1959. 

'Επίσημος 
ΈφημερΙς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 

7.10.196^ 
31. 3.1966 
15.12.1966 

3. 7.1967 
4. 8.1967. 

(σελ. 661) 
4. 8. 1967 

(σελ. 662) 
11. 8.1967 
17. 5.1968 
26. 7.1968 
25. 4.1969 
4.12.1970. 
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. 3. 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε νόμου ή διοικητικής 
πράξεως άλλα τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Διατάγμα
τος— 

(α) ουδέν πρόσωπον επιτρέπεται δπως έγγράψη μηχανοκίνητον 
δχημα ώς μηχανοκίνητον δχημα δημοσίας χρήσεως έκτος 
εάν χορηγηθώ έν σχέσει προς τό εν λόγω δχημα άδεια δημο
σίας χρήσεως δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Διατά
γματος" 

(β) ό ιδιοκτήτης μηχανοκινήτου οχήματος δστις επιθυμεί νά 
έγγράψη τούτο ώς μηχανοκίνητον δχημα δημοσίας χρήσεως 
δέον δπως. προτού αίτήσηται έγγραφήν· άποταθη εις την 
'Αρχήν δι' έ'κδοσιν αδείας δημοσίας χρήσεως εν σχέσει προς 
τό έν λόγω δχημα· ή δε 'Αρχή δύναται, κατά τήν κρίσιν της, 
είτε νά παραχώρηση; εϊτε νάάρνηθή τοιαύτην άδειαν, εάν 
τούτο άπαιτήται υπό του δημοσίου συμφέροντος' 

(γ) ή άδεια δημοσίας χρήσεως δύναται νά ει ναι τοιούτου τύπου 
οίον ήθελεν ορίσει ή Αρχή : '. 

Νοείται δτι ουδεμία άδεια δημοσίας χρήσεως ει ναι αναγκαία δι' 
αύτοοδηγούμενα οχήματα δημοσίας χρήσεως (selfdrive motor vehicles). 

Έγένετο τη 20η 'Ιανουαρίου 1972. 
(Υ.Ε. 33/1961/3.) 

'Αριθμός 19 
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΣΙΣ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣ ΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 175Α 

Τό Ύπουργικόν Συμδούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορηγού
μενος αύτώ υπό της παραγράφου 2 του Κανονισμού 55 τών Κανονι
σμών 'Αμύνης ώς οδτοι εκτίθεται εις τον Πρώτον Πίνακα του περί 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Μεταβατικά! Έξουσίαι Κύπ:ρου) Διατά. 
γματος του 1949, οΐτινες δυνάμει του εδαφίου (3) τού άρθρου 6 του 
περί Προμηθειών και 'Υπηρεσιών (Συνέχισις Μεταβατικών Εξουσι
ών) Νόμου θεωρούνται'ώς διατελούντες έν ίσχύϊ δυνάμει του είρη : 
μένου Νόμου, διά τού παρόντος ανακαλεί τό περί Προμηθειών και 
Υπηρεσιών ("Εκδοσις 'Αδειών Κυκλοφορίας Μηχανοκινήτων 'Οχημά
των) Διάταγμα του 1961· ώς καΐ οιαδήποτε τροποποιοΰντα τούτο 
Διατάγματα. 

Έγένετο τη 20η 'Ιανουαρίου 1972. 
1 . ; (Υ.Ε. 33/1961/3.) 

'Αριθμός 20 
Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΔΕ Ι ΞΕΩ Σ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 50) 

Κανονισμοί θεσπισθέντες υπό του Συμβουλίου Βελτιώσεως 
Μέσα Γειτονίας 

Τό Συμβούλιον Βελτιώσεως Μέσα Γειτονίας ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας είς αυτό δυνάμει του άρθρου 8 τοΟ περί Έλεγχου 


