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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 (self-drive 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 



47 

Επιδείξεως Διαφημίσεων Νόμου} Κεφ. 50, εκδίδει τους ακολούθους 
Κανονισμούς : 

1. Οι Κανονισμοί οδτοι δύνανται να άναφέρωνται ώς οί περί Έλεγ
χου Επιδείξεως Διαφημίσεων Κανονισμοί Έγκώμης τοΰ 1966. 

2. Οί περί Έλεγχου Επιδείξεως Διαφημίσεων Κανονισμοί Έγκώ
μης του 1966 οί δημοσιευθέντες εις το Τρίτον Παράρτημα της επι
σήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας της 27ης 'Οκτωβρίου 1966, υπ' 
αριθμόν γνωστοποιήσεως 791— 

(α) θεωρούνται ώς Κανονισμοί θεσπισθέντες υπό του Συμβου
λίου Βελτιώσεως Μέσα Γειτονίας και ένσωματουνται ώδε' καί 

(β) θα εφαρμόζωνται εις την περιοχήν βελτιώσεως Μέσα 
Γειτονίας : 

Νοείται δτι ή λέξις «Έγκωμη» οπουδήποτε άϋτη συναντάται θα 
άντικατασταθη δια της λέξεως «Μέσα Γειτονιά». 

Οί ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν υπό τοΰ Υπουργού Εσωτερικών. 
(Υ. Ε. 202/62/3.) 

'Αριθμός 21 
Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΔΕ Ι ΞΕΩ Σ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 50.) 

Κανονισμοί θεσπισθέντες ύπό τοΰ Συμβουλίου Βελτιώσεως 
Αγίας Φυλάξεως 

Το Συμβούλιον Βελτιώσεως 'Αγίας Φυλάξεως ενασκούν τάς εξου
σίας τάς χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 8 του περί 
Έλεγχου Επιδείξεως Διαφημίσεων Νόμου, Κεφ. 50, εκδίδει τους 
ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οί. Κανονισμοί οδτοι δύνανται να. άναφέρωνται ώς οί περί Έλεγ
χου Επιδείξεως Διαφημίσεων Κανονισμοί Έγκώμης του 1966. 

2. ΟΙ περί Έλεγχου Επιδείξεως Διαφημίσεων Κανονισμοί Έγκώ
μης τοΰ 1966 οί δημοσιευθέντες εις το Τρίτον Παράρτημα της επι
σήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας της 27ης 'Οκτωβρίου 1966, ύπ' 
αριθμόν γνωστοποιήσεως 791— 

(α) θεωρούνται ώς Κανονισμοί θεσπισθέντες ύπό τοΰ Συμβου
λίου Βελτιώσεως 'Αγίας Φυλάξεως καί ένσωματουνται ώδε' 
καί 

(β) θα εφαρμόζονται εις την περιοχήν βελτιώσεως 'Αγίας Φυ
λάξεως : 

Νοείται δτι ή λέξις «"Εγκωμη» οπουδήποτε αΰτη συναντάται θά 
άντικατασταθη δια της λέξεως «Άγια Φύλαξις». 

Οί ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό τοΰ Ύπουργοΰ Εσωτερικών. 
(Υ. Ε. 1255/59/4.) 


