
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 
 

 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο - 
  
Επίσημη Εφημερίδα 

της Ε.Ε.: L130, 

15.6.1970, σελ. 4. 

 

 

Επίσημη Εφημερίδα 

της Ε.Ε.: L353, 

17.12.1990, σελ. 12. 

Κανονισμός 1108/70/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 

1970 περί καθιερώσεως λογιστικής των δαπανών που 

αφορούν τα έργα υποδομής στον τομέα των 

σιδηροδρομικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών 

μεταφορών, όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και τον 

Κανονισμό 3572/90/ΕΟΚ του Συμβουλίου της  4ης 

Δεκεμβρίου 1990, 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως. 
  
Συνοπτικός 

 τίτλος. 

 

 

 

134(Ι) του 2001. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Λογιστικής 

Διαχείρισης Δαπανών για Έργα Υποδομής στον Τομέα 

των Μεταφορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί Λογιστικής Διαχείρισης 

Δαπανών για Έργα Υποδομής στον Τομέα των 

Μεταφορών Νόμο του 2001 (που στο εξής θα αναφέρεται 

ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα διαβάζονται μαζί ως οι περί Λογιστικής 

Διαχείρισης Δαπανών για Έργα Υποδομής στον Τομέα 

των Μεταφορών Νόμοι του 2001 έως 2005. 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  
 (α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως 

ακολούθως: 
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  (i) Με την αντικατάσταση, από τον ορισμό του 

όρου «έργο υποδομής», των λέξεων «στο 

Παράρτημα του παρόντος Νόμου» (τελευταία 

γραμμή), με τη φράση «στο Παράρτημα του 

Κανονισμού 2598/70 της Επιτροπής της 18ης 

Δεκεμβρίου 1970 περί καθορισμού του 

περιεχομένου των διαφόρων κεφαλαίων των 

εντύπων λογιστικής οργανώσεως του 

Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 

1108/70/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης 

Ιουνίου 1970» και με την αντίστοιχη 

προσθήκη, στην κατάλληλη θέση του 

πλαγιότιτλου, της αναφοράς «ΕΕ L278, 

23.12.1970, σελ.1»· 
     
  (ιι) με την προσθήκη, στην κατάλληλη 

αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου 

και του ορισμού αυτού: 

  «Επίσημη 

Εφημερίδα 

της ΕΕ, 

L130, 

15.6.1970, 

σελ. 4. 

“Κανονισμός 1108/70/ΕΟΚ” 

σημαίνει τον Κανονισμό 1108/70 

του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 

1970, περί καθιερώσεως 

λογιστικής των δαπανών που 

αφορούν τα έργα υποδομής 

στον τομέα των 

σιδηροδρομικών, οδικών και 

εσωτερικών πλωτών 

μεταφορών, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται·»· και 
   
 (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με 

το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
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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 

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 

20(Ι) του 2002 

237(Ι) του 2002 

146(Ι) του 2003 

174(Ι) του 2003 

243(Ι) του 2004 

 «(2) Οποιοιδήποτε όροι χρησιμοποιούνται στον 

παρόντα Νόμο αλλά δεν ερμηνεύονται 

διαφορετικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που 

αποδίδεται σε αυτούς από τους περί 

Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας 

Κινήσεως Νόμους του 1972 μέχρι (Αρ. 3) του 

2004 και τον Κανονισμό 1108/70/ΕΟΚ.  
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255(Ι) του 2004 

270(Ι) του 2004. 

  
Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με την 

κατάργηση του άρθρου 

3 αυτού. 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση 

του άρθρου 3 αυτού. 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του βασικού 

νόμου. 

4.  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «Διευθυντής» (πρώτη 

γραμμή), της φράσης «αποτελεί την αρμόδια αρχή για 

εφαρμογή του Κανονισμού 1108/70/ΕΟΚ στη 

Δημοκρατία, και». 
  
Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με την 

αντικατάσταση του 

άρθρου 8 αυτού. 

5.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του άρθρου 8 αυτού με το ακόλουθο νέο 

άρθρο 8: 

 
  
 «Κανονισμοί. 8.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται 

να εκδίδει Κανονισμούς που 

δημοσιεύονται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την 

καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου. 
  
        (2) Χωρίς επηρεασμό της 

γενικότητας του εδαφίου (1), 

οποιοιδήποτε τέτοιοι Κανονισμοί 

μπορεί να προβλέπουν για όλα ή 

μερικά από τα ακόλουθα θέματα: 
  
 (α) Τον καθορισμό εντύπων για 

δαπάνες για έργα υποδομής, τα 
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οποία χρησιμοποιούνται για τις 

ανάγκες εφαρμογής του Νόμου και 

του Κανονισμού 1108/70/ΕΟΚ· 
   
 (β) τον καθορισμό οποιουδήποτε 

θέματος τεχνικής φύσεως.». 
  
Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με την 

κατάργηση του 

Παραρτήματός του. 

6.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση 

του Παραρτήματος αυτού. 

  
Έναρξη της ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

134(Ι) του 2001. 

7.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος του περί Λογιστικής Διαχείρισης 

Δαπανών για Έργα Υποδομής στον Τομέα των 

Μεταφορών Νόμου του 2001. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.01.154.2005 
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