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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αρχής Λιμένων

τίτλος.

Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί

38 του 1973

με τους περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμους του 1973 μέχρι

59 του 1977

(Αρ. 2) του 2008 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός

28 του 1979

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται

195 του 1986

μαζί ως οι περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμοι του 1973 μέχρι

20 του 1987

του 2011.

62 του 1987
207 του 1988
229 του 1989
59(I) του 1992
51(Ι) του 1993
2(Ι) του 1997
134(Ι) του 2004
38(I) του 2006
15(Ι) του 2007
86(Ι) του 2008
94(Ι) του 2008.
Τροποποίηση

2.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως

του βασικού

μετά το άρθρο 10 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 10Α:

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 10Α.
«Αρμοδιότητες

10Α.

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του

σχετικά με το

παρόντος Νόμου το Υπουργικό Συμβούλιο

λιμένα

δύναται, σε σχέση με το λιμένα Λάρνακας και

Λάρνακας.

την περιοχή λιμένος Λάρνακας να καθορίσει-
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(α)

όπως οι αρμοδιότητες της Αρχής που
προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο
ασκούνται από τον Υπουργό ή την Αρχή,
και

(β)

τον

τρόπο

κάλυψης

των

εξόδων

λειτουργίας και διάθεσης των προσόδων
του,
με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας.».
Τροποποίηση

3.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως

του βασικού

μετά το άρθρο 16 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 16Α:

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 16Α.
«Παραχώρηση

16Α.

Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη

λιμένος

διάταξη του παρόντος Νόμου και παρά τις

Λάρνακας.

διατάξεις

του

περί

Κτήσεως

Ακίνητης

Κεφ. 109. Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμου, το Υπουργικό
52 του 1969 Συμβούλιο έχει εξουσία να συνάπτει σύμβαση
55 του 1972 με την οποία να εκμισθώνει το λιμένα Λάρνακας
50 του 1990 ή/και να αναθέτει σε οποιοδήποτε πρόσωπο την
54(Ι) του 2003. κατασκευή, διαχείριση, ανάπτυξη, επέκταση,
τροποποίηση,

διεύθυνση

ή

λειτουργία

του

λιμένος Λάρνακας ή του όλου ή μέρους της
περιοχής λιμένος Λάρνακας:
Νοείται ότι πριν την κατά το παρόν άρθρο
σύναψη σύμβασης με οποιοδήποτε πρόσωπο,
το Υπουργικό Συμβούλιο θα συνάπτει σύμβαση
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με την Αρχή για την εκμίσθωση ή την
παραχώρηση

άδειας

χρήσης

του

λιμένος

Λάρνακας ή του όλου ή μέρους της περιοχής
λιμένος Λάρνακας:
Νοείται περαιτέρω ότι η κατά το παρόν
άρθρο σύναψη σύμβασης από το Υπουργικό
Συμβούλιο με οποιοδήποτε πρόσωπο, δε θα
επηρεάζει
οποιουδήποτε

το

ιδιοκτησιακό
περιουσιακού

καθεστώς

στοιχείου

έχει

μεταβιβαστεί στην Αρχή δυνάμει του εδαφίου (1)
του άρθρου 16, ή άλλης ιδιοκτησίας της Αρχής,
τα οποία παραμένουν ιδιοκτησία αυτής.».
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