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Ό ύπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί Μηχα^/ΌΚΐΫήΤων 
'Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1964, το 
κείμενον τοΰ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του 
Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς . -

'Αριθμός 4 τοΰ 1964. 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΝ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώ ς ό περί Μηχανοκινήτων Συνοπτικός 
'Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1964, τίτλος. 
θα άναγιγνώσκηται οέ όμόϋ μετά τοΟ περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων ^τοΟ 1959 
και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βα 2 τοΟ 1962. 
σικός Νόμος»). 

2. Το Μέρος Ι τοΰ Δελτίου τοΰ βασικού Νόμου (ώς εκτίθεται εν Τροποποίηση 
αρθρω 4 τοΰ Νόμου 2 τοΰ 1962) δια τοΰ παρόντος τροποποιείται ώς άκο ^ϋ Μέρους ι 

^ ' τοΰ βασικού 

(α) αμέσως μετά τό κεφάλαιον (β) τής παραγράφου 2Α προστίθεται μ ο υ 

τό άκόλουθον: 

«(y) διά μηχανοκίνητον έλκυστήρα (motor tractor) τοΰ οποίου 
τ άπό,βαρον (τάρα)— 

(i) δεν υπερβαίνει τους 25 στατήρας 
(cwt.) . . Ουδέν τέλος 

(ϋ) υπερβαίνει τους 25 στατήρας (cwt.) 
και δεν υπερβαίνει τους 40 στα
τήρας (cwt.) £1.500 

(iii.) υπερβαίνει τους 40 στατήρας (cwt.) 
και δέν υπερβαίνει τους 50 στα
τήρας (cwt.) £2.000 

(iv) υπερβαίνει τους 50 στατήρας (cwt.) £3.000» 

(β) αμέσως μετά τό κεφάλαιον (3) τής παραγράφου 2Β προστίθεται 
τό άκόλουθον κεφάλαιον (4), τοΰ νϋν υπάρχοντος κεφαλαίου (4) 
έπαναριθμουμένου ώς κεφαλαίου (5) : 

«(4) Διά μηχανοκίνητον έλκυστήρα (motor tractor) τό άπό
βαρον (τάρα) τοΰ οποίου— 

(i) δέν υπερβαίνει τους 25 στατήρας 
(cwt.) Ουδέν τέλος 

(ϋ) υπερβαίνει τους 25 στατήρας (cwt.) 
και δέν υπερβαίνει τους 40 στατή
ρας (cwt.) . . . £5.000 ετησίως 

(iii) υπερβαίνει τους 40 στατήρας (cwt.) 
καΐ δέν υπερβαίνει τους 50 στατή
ρας (cwt.) £10.000 ετησίως 

(iv) υπερβαίνει τους 50 στατήρας (cwt.) £20.000 ^τησίως» 
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Ai αδειαι μηχανοκινήτων έλκυστήρων (motor traitors) είναι ετή

σιοι : 
Νοείται δτι δι* άδειαν έκδοθεϊσαν το πρώτον άναφορικώς προς 

μέρος μόνον τοϋ έτους αμέσως μετά τήν εΐσαγωγήν και έγγραφήν και
νουργοΰς μηχανοκινήτου έλκυστήρος (motor tractor) καταβάλλεται 
μέρος μόνον τοΰ τέλους, τό αναλογούν εις τήν μή έκττνεύσασαν εισέτι 
περίοδον τοΰ τοιούτου έτους' ολόκληρος ό μην καθ' δν έγένετο ή 
αίτησις υπολογίζεται ώς μέρος της μή έκττνευσάσης περιόδου : 

Νοείται περαιτέρω δτι μηχανοκίνητος έλκυστήρ (motor tractor) 
ανήκων κατά κυριότητα είς γεωργόν ή κατεχόμενος ύπό γεωργού 
δυνάμει συμβολαίου ένοικιαγορας και χρησιμοποιούμενος αποκλει
στικώς δι' ίδιους αύτοϋ γεωργικούς σκοπούς ή δια τους γεωργικούς 
σκοπούς ετέρων προσώπων ουχί δμως κατά τρόπον ώστε εν τη τελευ
ταία τών περιπτώσεων ή τοιαύτη χρήσις να δύναται νά ,θεωρηθή ώς 
έπιχείρησις, εξαιρείται της πληρωμής τών εν Μέρει Ι τοΰ είρημένου 
Δελτίου αναγραφομένων τελών». 

(>') αμέσως μετά τό κεφάλαιον (5) (ώς τοΰτο έπανηριθμήθη) της 
παραγράφου 2Β, και αμέσως προ τών διαλαμβανομένων έν τη 
τοιαύτη παραγράφω επιφυλάξεων, προστίθεται ή ακόλουθος 
έπιφύλαξις : 

«Νοείται δτι δεν εκδίδεται άδεια άναφορικώς προς ένιαυσίαν 
ή έξάμηνον ή, αναλόγως της περιπτώσεως, τρίμηνον περιόδων, 
εκτός εάν εξεδόθη ήδη άδεια άναφορικώς προς τό αυτό μηχανο
κίνητον δχημα διά τήν αμέσως προηγουμένην ένιαυσίαν ή έξά
μηνον ή, αναλόγως της περιπτώσεως, τρίμηνον περίοδον, ή 
έκτος εάν τό αίτούμενον την έκδοσιν της αδείας πρόσωπον πείση 
τόν "Εφορον δτι τό μηχανοκίνητον δχημα δεν έχρησιμοποιήθη 
διαρκούσης της τοιαύτης περιόδου». 

Τροποποιείται δε ή υφισταμένη πρώτη έπιφύλαξις διά της παρεμβο
λής της λέξεως «περαιτέρω» μεταξύ τών λέξεων «Νοείται» και «δτι» 
έν τη πρώτη γραμμή. 

Έτυπώθη έν τ φ Τυπογραφείο' "\< Κ ι J :■( HOK H?- Δ ι ιμο -ρ " ' , \ AenKumu 


