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Ο Τροποποιητικός τον περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου του 
1995 Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 35(11) του 1996 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1995 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο Τροποποιητικός του περί Προϋπο- Συνοπτικός 

λογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου του 1995 Νόμος του 1996 και θα τιτλ°ζ· 
διαβάζεται μαζί με τον περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο 23(H) του 1995. 
του 1995 (που στο εξής θα αναφέρεται ως "ο βασικός νόμος"). 

2.-(1) Τα ποσά που εκτίθενται στη στήλη "Προϋπολογισμός για τη χρήση του Τροποποίηση 
χρόνου" του Προϋπολογισμού Κεφαλαιουχικών Εξόδων του Πρώτου Πίνακα του Ποώτου 

του βασικού νόμου απέναντι από τα Κεφάλαια, Αρθρα και Υποδιαιρέσεις που ^ o l x o v νόμου, 
αναφέρονται στον Πίνακα του παρόντος Νόμου αυξάνονται κατά το ποσό που πίνακας, 
αναφέρεται στη στήλη "Διαφορές επί πλέον ή επί έλαττον" του Πίνακα του 
παρόντος Νόμου. 

(2) Οι αναφορές στη στήλη "Επεξηγήσεις" του Πίνακα του παρόντος Νόμου 
μεταφέρονται στην αντίστοιχη στήλη του Προϋπολογισμού Κεφαλαιουχικών 
Εξόδων του Πρώτου Πίνακα του βασικού νόμου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
(άρθρο 2) 
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Επεξηγήσεις 

ΛΙΜΑΝΙ ΛΕΜΕΣΟΥ 

3250 Επέκταση Κρηπιδω

μάτων 
395.000 +395.000 Η πρόνοια θα 

καλύψει πληρωμή ποσού 
£235.000 συν £160.000 
τόκους (από 1.12.1989), 
βάσει απόφασης του 
Δικαστηρίου υπέρ του 
Εργολάβου, όσον αφορά 
την αποκοπή που έκανε 
ο Διαιτητής του πιο πάνω 
ποσού υπέρ της Αρχής. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


