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Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) 
του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 125 του 1989 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ Π Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ Π Ρ Ο Υ ΠΟΛΟ-

Π Σ Μ Ο ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΛ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ 
ΕΝΝΙΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 3 των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμων του 1987 μέχρι 1989 ο 
ετήσιος Προϋπολογισμός κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου και 
κάθε Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός αυτού καταρτίζεται και κατα

τίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση με τον ίδιο τρόπο και 
την ίδια διαδικασία που αναφέρονται σ ' α υ τ ό . 

Και επειδή αποδείχτηκε ότι ορισμένα ποσά που έχουν εγκριθεί από τη 
Βουλή τοον Αντιπροσώπων για τους σκοπούς που προβλέπονται στον 
περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1989 είναι 
ανεπαρκή. 

Και επειδή υπάρχει ανάγκη διενέργειας δαπανών για σκοπούς για τους 
οποίους δε γίνεται πρόβλεψη στον περί Προϋπολογισμού της Αρχής 
Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1989. 

Γι" αυτούς τους λόγους η Βουλή ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Συμπληρωματικού 

Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 1989. 
2. Επιπρόσθετα προς τα ποσά που έχουν ήδη ψηφιστεί νόμιμα ως 

εξειδικευμένες πιστώσεις για τη χρήση της Αρχής Λιμένων Κύπρου ή 
που μετέπειτα δυνατόν να ψηφιστούν νόμιμα ως τέτοικς για την ίδια 
χρήση, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο της Αρχής Λιμένων 
Κύπρου και χρησιμοποιηθεί για το έτος που λήγει την τριακοστή πρώτη 
Δεκεμβρίου 1989, ποσό που δε θα υπερβαίνει τις τετρακόσιες χιλιάδες 
λίρες για κάλυψη των δαπανών της Αρχής Λιμένων Κύπρου για την 
περίοδο αυτή. 

3. Το ποσό που χορηγείται με βάση το άρθρο 2 χορηγείται ως 
πίστωση που έχει εξειδικευτεί για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που 
αναφέρονται στο κεφάλαιο και άρθρο που περιέχεται ocov Πίνακα και 
ποσό που δεν υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στο κεφάλαιο και 
άρθρο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δαπανηθεί για τις υπηρεσίες 
και σκοπούς που αναφέρονται και καθορίζονται ειδικά στο κεφάλαιο και 
άρθρο αυτό. 

4. Ο Λειτουργός που αναφέρεται στο Συμπλήρωμα ορίζεται ως εκείνος 
που ενασκεί έλεγχο στο κονδύλι που αναφέρεται στο Συμπλήρο>μα αυτό. 

Προοίμιο. 
194 του 1987 
318 του 1987 
52 του 1988 
69 του 1989. 

61 του 1989. 

61 του 1989. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

' 1;.γκριση 
πληρωμής από 
το Tupeio 
της Αρχής 
Λιμένων 
Κύπρου ποσού 
£400,000 
για τη χρήση 
του έτους που 
λήγει την 
31 η Δεκεμβρίου, 
19X9. 

Ειδίκευση 
των ποσών 
που θα 
δαπανηθούν. 
Πίνακας.. 

Λειτουργοί 
που CVUOKOUV 
έλεγχο στα 
κονδύλια. 
Συμπλήρωμα. 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

Προϋπολογισμός Κεφαλαιουχικών Εξόδων 1989 

Κεφά- Υπο-
λ'αιο Άρθρο διαίρεση Ποσό Σκοπός 

3 2 3330 £400,000 Διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων για 
(νέα) την κάλυψη της προκαταβολής για την 

αγορά δυο γερανογεφυρών για το λιμάνι 
της Λεμεσού. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
Λειτουργοί που ενασκούν Έλεγχο στα Κονδύλια 

Κεφά- Υπο- Ελέγχων Λειτουργός που καλύπτει και κάθε άλλο 
λαιο Άρθρο διαίρεση Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία 

από τον Ελέγχοντα Λειτουργό. 

3 2 3330 Γενικός Διευθυντής 


