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ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟ Υ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟ Σ ΤΗΣ ΔΗΜΟ ΚΡΑΤΙΑΣ
υπ Άρ. 926 της 17ης ΜΑΡΤΙΟ Υ 1972

Ό περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) : Νόμος
του 1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως ε'ις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπρια
κής Δημοκροπτίας συμφ ώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος.
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'Αριθμός 7*τοΰ 1972
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΝ.
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Ρυθμίσεως Πρατη
ρίων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1972, και θά άνα.
γινώσκηται όμοΟ μετά του περί Ρυθμίσεως Πρατηρίω ν Πετρελαιοει
δών Νόμου του 1968 (εν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός
νόμος») και ό βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται
όμου ώς οί περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμοι του
1968 και 1972.

Συνοπτικός
τίτλος,
94 τοΰ 1968.
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2. Το άρθρο ν 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροποποίηση
(α) Διά τής εν τώ έδαφίω (2) αυτοΰ ένθέσεως, ευθύς μετά τάς τοϋ άρθρου 4
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λέξεις «τον Διευθυντήν» (δευτέρα γραμμή), των λέξεων,
«, τον Διευθυντήν τοΰ Τμήματος Δημοσίων "Εργων»'
(β) διά τής εκ του εδαφίου (2) αύτου διαγραφής τής παρα
γράφου (β) και τής αντικαταστάσεως της διά τής ακολούθου
παραγράφου:
1 ,1
«(β) δεν παραβλάπτεται ή επηρεάζεται δυσμενώς ώς εκ
τής θέσεως, τής δψεως, τοΰ σχεδίου, του μεγέθους,
του χρώμοττος ή τής καλύψεως ή στεγάσεως τοΰ πρα
τηρίου, ή οιουδήποτε μέρους αυτοΰ, ή τής χρήσεως
αύτοΰ, ή θέα, ή έμφάνισις ή αϊ ανέσεις τοΰ τοπίου ή
τής περιοχής ή τών εν αυτή οικοδομών.»"
(γ) Διά τής εν αύτω ένθέσεως, ευθύς μετά το εδάφιον (2),
τοΰ ακολούθου εδαφίου ώς εδαφίου (3), τοΰ υφιστα
μένου εδαφίου (3) άναριθμουμένου ώς εδαφίου (4) :
«(3) Έ ν περιπτώσει διαφωνίας μεταξύ τής 'Αρχής
'Αδειών και οιασδήποτε τών αρχών τάς οποίας αΰτη
συμβουλεύεται συμφώνως προς το εδάφιον (2), το
θέμα χορηγήσεως αδείας ή μη δυνάμει τοΰ παρόν
τος άρθρου αποφασίζεται ύπό τοΰ Ύπουργοΰ.».
(389)

του βασικού
νομοα
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(δ) Δια της έκ·. το© εδαφίου (4) (ώς τούτο άνηριθμήθη
ανωτέρω) διαγραφής των λέξεων, «αποφασίσει την
έκδοσιν» (τρίτη γραμμή) και τής αντικαταστάσεως
των δια των λέξεων «άποφασισθή ή εκδοσις».

Τροποποίησις
3 . Το άρθρον 5 τοΟ βασικού νόμου τροποποιείται δια τής εξ αύτοΟ
τοϋ άρθρου 5 διαγραφής των λέξεων «χάριν και άνεσιν» (ογδόη και ενάτη γραμ
του βασικού
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νόμου.
^ α ι ) κ α ι τιΊζ αντικαταστάσεως των δια
των λέξεων «θεαν, εμφανισιν
και ανέσεις».
ΤροποποΙησις
τοΰ εδαφίου
(2) τοΰ
άρθρου 10
τοΰ βασικού
νόμου.

4 . Τό εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 10 του δασικού νόμου τροποποιείται
δια τής έξ αύτοϋ διαγραφής του αριθμού «(2)» (τρίτη γραμμή) και
τής αντικαταστάσεως του δια του αριθμού «(!)».

Τροττοττοίησις
τοΰ εδαφίου
(1) τοΰ
άρθρου 11
τοΰ βασικού
νόμου.

5. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται
δια τής έν αύτώ ένθέσεως, ευθύς μετά την παράγραφον (δ); τής
ακολούθου νέας παραγράφου :
«•(ε) πωλεΐ ή καθ' οιονδήποτε τρόπον προμηθεύει οιαδήποτε
πετρελαιοειδή—
(i) αμέσως ή εμμέσως, ε'ις ή, δι1 οιονδήποτε πρατήριον
πετρελαιοειδών διά τό όποιον δεν έχει χορηγηθή
πιστοποιητικόν εγκρίσεως δυνάμει του άρθρου 7 ή
άδεια λειτουργίας δυνάμει τών άρθρων 4 και 8"
(ii) εις ϊδιοκτήτην ή κάτοχον πρατηρίου πετρελαιοειδών μη
κατέχοντα πιστοποιητικόν εγκρίσεως του πρατηρίου
εκδοθέν δυνάμει τοΰ άρθρου 7 ή άδειαν λειτουρ
γίας του πρατηρίου έκδοθεΐσοτν δυνάμει τώ,ν άρθρων
4 και 8,».

Προσθήκη
έν τω βασικφ
νόμω νέου
άρθρου 1 2Α.

6. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά τής προσθήκης, ευθύς μετά
τό άρθρον 12, του ακολούθου νέου άρθρου :
12Α. "Ανευ επηρεασμού τών διατάξεων τοΰ άρθρου 12,
«'Εν περι
πτώσει
οσάκις διεπράχθη αδίκημα δυνάμει τοΰ άρθρου 11 υπό
διαπράξεως
οργανισμού τίνος, κεκτημένου ή μή νομικήν προσωπικό
αδικήματος
τητα, πάς διευθύνων σύμβουλος, συνεταίρος, διευθυντής ή
ύπό οργανι
σμού, πας
έτερος υπεύθυνος υπάλληλος εκάστοτε ενεργών έν τή ίδιό
διευθύνων
τητι τοΰ διευθυντού τοΰ οργανισμού, είναι ωσαύτως έ'νο
σύμβουλος,
χος αδικήματος εκτός εάν τό δικαστήριον πεισθή—
συνεταίρος,
κ.λ.π.,, είναι
(α) δτι τό αδίκημα διεπράχθη έν αγνοία αύτοΰ' ή
επίσης
(β) δτι έ'λαβεν άπαντα τά ενδεικνυόμενα μέτρα διά νά
ένοχος τοΰ
διασφάλιση τήν τήρησιν τών διατάξεων τοΰ παρόν
αδικήματος.
τος Νόμου.».

