
Ο περί Λογιστικής Διαχείρισης Δαπανών για Έργα Υποδομής στον Τομέα των Μεταφορών Νόμος
του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα
με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 134(Ι) του 2001 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Λογιστικής Διαχείρισης Δαπανών για Έργα 
Υποδομής στον Τομέα των Μεταφορών Νόμος του 2001. 

Συνοπτικός τίτλος.

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια— Ερμηνεία.

«δαπάνη για έργα υποδομής» σημαίνει κάθε δαπάνη που διενεργείται, κατά τη διάρκεια 
ενός ημερολογιακού έτους, για έργα υποδομής αναφορικά με την εξυπηρέτηση του τομέα 
μεταφορών, η οποία πραγματοποιείται για την εξασφάλιση της κατασκευής, συντήρησης, 
λειτουργίας και διαχείρισης των έργων υποδομής· 

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία· 
«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιων Έργων- 

«έργο υποδομής» σημαίνει το σύνολο των έργων για την κατασκευή, ανακατασκευή, 
επέκταση, ανακαίνιση, συντήρηση και επιδιόρθωση οποιασδήποτε οδού ή μόνιμης 
εγκατάστασης που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση και την ασφάλεια της κυκλοφορίας 
στις οδικές μεταφορές στη Δημοκρατία, όπως τα έργα αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα 
του παρόντος Νόμου- 

Παράρτημα.

«νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου» σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή 
οργανισμό δημοσίου δικαίου, που ιδρύεται δυνάμει νόμου της Δημοκρατίας προς το δημόσιο 
συμφέρον και περιλαμβάνει οποιοδήποτε δήμο ή κοινοτικό συμβούλιο- 

«οδός» έχει την έννοια του όρου «δημόσια οδός», όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 2 
του περί Δημοσίων Οδών Νόμου. 

Κεφ. 83.

(2) Κάθε όρος, ο οποίος δεν ερμηνεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, 
έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτόν δυνάμει των διατάξεων του περί Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου. 

86 του 1972 
37 του 1974 
58 του 1976 
20 του 1978 
64 του 1978 
72 του 1981 
83 του 1983 
75 του 1984 
72 του 1985 

134 του 1989 
152 του 1991 
241 του 1991 

44(Ι) του 1992 
5(Ι) του 1993 

28(Ι) του 1993 
49(Ι) του 1994 
5(Ι) του 1996 

45(Ι) του 1996 
95(Ι) του 1996 
56(Ι) του 1998 
1(Ι) του 1999 

18(Ι) του 1999 
66(Ι) του 1999
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117(Ι) του 1999  
61(Ι) του 2000  
80(Ι) του 2000  
81(Ι) του 2000  
110(Ι) του 2000  
38(Ι) του 2001  
98(Ι) του 2001. 

 

Αντικείμενο 
λογιστικής 
καταχώρισης 
δαπανών. 

3. Η λογιστική καταχώριση των δαπανών για έργα υποδομής πραγματοποιείται αναφορικά 
με δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με όλες τις οδούς που είναι ανοικτές ή που 
προορίζονται να είναι ανοικτές στη δημόσια κυκλοφορία: 

 Νοείται ότι από τη λογιστική καταχώριση εξαιρούνται οι οδοί που είναι κλειστές στην 
κυκλοφορία οχημάτων με κυβισμό ίσο ή μεγαλύτερο των 50 κυβικών εκατοστών, καθώς και 
οδοί στις οποίες κυκλοφορούν αποκλειστικά οχήματα αγροτικών ή δασικών εκμεταλλεύσεων ή 
που χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτηση των εκμεταλλεύσεων αυτών. 

Αρμοδιότητες και 
εξουσίες του 
Διευθυντή. 

4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη, αρμοδιότητα και εξουσία να συλλέγει, τηρεί, 
επεξεργάζεται, ταξινομεί και διαχειρίζεται κάθε λογιστικό στοιχείο που αφορά σε δαπάνες για 
έργα υποδομής. 

Υποχρέωση για 
παροχή στοιχείων. 

5. Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία, το 
οποίο ή η οποία έχει την ευθύνη ή αρμοδιότητα για την κατασκευή, συντήρηση ή διαχείριση 
οποιουδήποτε έργου υποδομής, οφείλει να παρέχει στο Διευθυντή, το αργότερο μέχρι την 30ή 
Ιουνίου κάθε χρόνου, κατά τον τρόπο και σύμφωνα με την ταξινόμηση που καθορίζεται 
δυνάμει των κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, 
στοιχεία για κάθε δαπάνη, δάνειο ή τοκοχρεολύσιο που σχετίζεται με έργα υποδομής και έχει 
διενεργηθεί, συναφθεί ή καταβληθεί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού 
έτους. 

Αδικήματα και 
ποινές. 

6.—(1) Πρόσωπο, το οποίο εκουσίως αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί ή παραβαίνει 
τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση 
καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες. 

 (2) Πρόσωπο, το οποίο εν γνώσει του παρέχει ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση 
καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες. 

Έγκριση Γενικού 
Εισαγγελέα για 
ποινική δίωξη. 

7. Ποινική δίωξη για αδίκημα δυνάμει του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου ασκείται μόνο με 
την έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 

Κανονισμοί. 8. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς, για την καλύτερη εφαρμογή 
των διατάξεων του παρόντος Νόμου οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 
Αν, μετά πάροδο 60 ημερών από την κατάθεση αυτή, ή Βουλή των Αντιπροσώπων δεν 
τροποποιήσει ή ακυρώσει, με απόφασή της το σύνολο ή μέρος των κανονισμών αυτών τότε, 
αμέσως μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, οι κανονισμοί δημοσιεύονται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους. Σε 
περίπτωση τροποποίησης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του συνόλου ή μέρους τους, οι 
κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους. 

Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος Νόμου. 

9. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που καθορίζεται με Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
 (Άρθρο 2) 

Για σκοπούς ερμηνείας του όρου «έργα υποδομής» του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου, 
ως έργα υποδομής καθορίζονται τα ακόλουθα: 

(α) Γη. 

(β) Τάφροι, επιχώματα, έργα αποστράγγισης, αντιστήριξης, παγίωσης 
 και κάθε συναφές με αυτά έργο. 

(γ) Κάθε στρώμα που συναποτελεί το κατάστρωμα οποιασδήποτε οδού, 
 περιλαμβανομένων των προστατευτικών υποστρωμάτων, των ερεισμάτων,  
 των έργων επιχωμάτωσης για το διαχωρισμό των λωρίδων 
 κυκλοφορίας, των έργων για εκροή υδάτων, των έργων για κατασκευή 
  χώρων στάθμευσης οχημάτων για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 
  των έργων για κατασκευή οδών πρόσβασης, χώρων στάθμευσης 
 και σηματοδότησης εκτός αστικών περιοχών, των έργων για κατασκευή 
  χώρων στάθμευσης σε κατοικημένες περιοχές πάνω σε γη που 
 ανήκει στο δημόσιο, των έργων για φύτευση, συντήρηση και περιποίηση 
  κάθε είδους φυτών, των εγκαταστάσεων ασφάλειας και κάθε 
 συναφούς με αυτά έργου. 

(δ) Γέφυρες, αύλακες, οδογέφυρες, σήραγγες, έργα και εγκαταστάσεις 
 για προστασία από χιονοστιβάδες και λιθοπτώσεις, έργα και εγκαταστάσεις 
  για προστασία και ασφάλεια έναντι του χιονιού και κάθε 
 συναφές με αυτά έργο. 

(ε) Ισόπεδες διαβάσεις. 

      (στ) Εγκαταστάσεις και σηματοδοτήσεις τηλεπικοινωνιών. 

(ζ) Εγκαταστάσεις φωτισμού. 

(η) Εγκαταστάσεις είσπραξης διοδίων και μετρητών στάθμευσης. 

(θ) Κτίρια που στεγάζουν τις υπηρεσίες διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης 
  των έργων υποδομής. 
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