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Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2015 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 38(IΙ) του 2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ
ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ
Προοίμιο.
194 του 1987
318 του 1987
52 του 1988
69 του 1989
186 του 1991
19(Ι) του 2001
35(Ι) του 2012.
12(ΙΙ) του 2015.

Επειδή δυνάμει του άρθρου 3 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις
Προϋπολογισμών) Νόμου, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου και
κάθε συμπληρωματικός προϋπολογισμός αυτού καταρτίζεται και κατατίθεται στη Βουλή των
Αντιπροσώπων για ψήφιση κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που αναφέρεται σε αυτόν.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ αποδείχθηκε ότι ορισμένα ποσά που έχουν εγκριθεί από τη Βουλή των
Αντιπροσώπων για τους σκοπούς που προβλέπονται στον περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων
Κύπρου του 2015, Νόμο του 2015 είναι ανεπαρκή.
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει ανάγκη διενέργειας δαπανών για σκοπούς για τους οποίους δε γίνεται
πρόβλεψη στον περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2015, Νόμο του 2015.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής
Λιμένων Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2015.
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Έγκριση
πληρωμής από
το ταμείο της
Αρχής Λιμένων
Κύπρου ποσού
ύψους
€41.100.000
για τη χρήση
του έτους
που λήγει την
η
31 Δεκεμβρίου
2015.

2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη ψηφιστεί νόμιμα ως ειδικευμένες πιστώσεις για τη
χρήση της Αρχής Λιμένων Κύπρου ή που είναι μετέπειτα δυνατό να ψηφιστούν νόμιμα ως τέτοιες για
την ίδια χρήση, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το ταμείο της Αρχής Λιμένων Κύπρου και
χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του 2015, ποσό
που δεν υπερβαίνει τα σαράντα ένα εκατομμύρια, εκατό χιλιάδες ευρώ για την κάλυψη των δαπανών
της Αρχής Λιμένων Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Ειδίκευση
των ποσών
που θα
δαπανηθούν.
Πρώτος Πίνακας.

3. Το ποσό που χορηγείται σύμφωνα με το Άρθρο 2 χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις
υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στο Κεφάλαιο και Άρθρο που περιέχεται στον Πρώτο
Πίνακα καθώς και στο επισυνημμένο σε αυτόν Παράρτημα «Α», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος αυτού και ποσό που δεν υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στο Κεφάλαιο και το Άρθρο αυτό,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται και
καθορίζονται ειδικά στο Κεφάλαιο και το Άρθρο αυτό.

Ο περί
Συμπληρωματικού
Προϋπολογισμού
της Αρχής
Λιμένων Κύπρου
Νόμος του 2004
(Νόμος 30(ΙΙ) του
2004).

4. Οι διατάξεις στη στήλη των επεξηγήσεων στα επί μέρους Κεφάλαια, Άρθρα και Υποδιαιρέσεις
του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου του 2004 (Νόμος
30(ΙΙ) του 2004), που αφορούν σε ειδικές μισθοδοτικές και άλλες ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν
στην έκταση που δεν γίνεται διαφορετική πρόβλεψη στον παρόντα Νόμο:

Λειτουργοί που
ασκούν έλεγχο
επί
των κονδυλίων.
Συμπλήρωμα.

5. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα ορίζονται ως οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο
επί των κονδυλίων που αναφέρονται σ’ αυτό.

Νοείται ότι, το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής κέκτηται εξουσία να αίρει ανωμαλίες και να επιλύει
προβλήματα που είναι δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
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ΣΥΝ ΟΛΟ

Έξοδα λειτουργίας/ διαχείρισης ΣΑΛΑ

Σχέδιο Εθελούσιας
Υπαλλήλων ΑΛΚ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ
€

---

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ
€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΔΩΝ
€

---

---

2014

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ
€

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ

Σ ΥΝΟΛΟ

Έσοδα από ανάληψη αχθοφορικών
εργασιών/ Λειτουργία Αδειούχων
Αχθοφόρων Λεμεσού

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

---

---

---

---

---

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΔΩΝ
€

13.000.000

3.000.000

10.000.000

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ
ΕΞΟΔΑ
€

6.500.000

6.500.000

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ
ΕΣΟΔΑ
€

2015

---

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ
€

2015
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3.500.000

24.600.000

3.600.000

1.000.000

20.000.000

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ
ΕΞΟΔΑ
€

41.100.000

---

---

---

---

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΔΩΝ
€

Γ ΕΝ Ι ΚΟ Σ ΥΝ ΟΛΟ

---

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ
€

28.100.000

από

από

---

---

---

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΔΩΝ
€

2015

ΣΥΝ ΟΛΟ

Αποζημίωση ΣΑΛΑ Λεμεσού
κερδοφορία χρονιάς

Ποσά που καταβάλλονται
αποθεματικά ΑΛΚ

Αποζημίωση ΣΑΛΑ Λάρνακας από
αποθεματικά ΑΛΚ

Αποζημίωση
Υπαλλήλων
ΑΛΚ
Λεμεσού από αποθεματικά ΑΛΚ

Αποζημίωση ΣΑΛΑ Λεμεσού
αποθεματικά ΑΛΚ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ

2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015
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01 Αποζημίωση Αδειούχων
Αχθοφόρων Λεμεσού από
αποθεματικά ΑΛΚ

ΣΥΝ ΟΛΟ

Λειτουργίας/διαχείρισης

Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης
Υπαλλήλων ΑΛΚ

Λεπτομέρειες Εξόδων

98 Έξοδα
ΣΑΛΑ

Υποδιαίρεση
€

---

---

€

Επεξηγήσεις

Συγκεκριμένα, η αποζημίωση θα δοθεί ως ακολούθως:

Στη βάση απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ.
28.5.2015, καθώς και των σχετικών Μνημονίων
Συναντίληψης, προέκυψε η ανάγκη για αποζημίωση των
αδειούχων αχθοφόρων Λεμεσού και Λάρνακας, ώστε να
καταργηθεί ο θεσμός του αδειούχων αχθοφόρου, στο
πλαίσιο δημιουργίας ευελιξίας κατά τη διαδικασία ανάθεσης
των εμπορικών δραστηριοτήτων των λιμένων Λεμεσού και
Λάρνακας.

20.000.000 +20.000.000 Παραχώρηση ποσού €20 εκ. με την υπογραφή της σχετικής
συμφωνίας με την Αρχή Λιμένων Κύπρου από τα
αποθεματικά της Αρχής (3-1-900-01).

13.000.000 +13.000.000

3.000.000 +3.000.000 Εκτίμηση κόστους λειτουργίας εργασιών ΣΑΛΑ Λεμεσού.

10.000.000 +10.000.000 Εκτίμηση κόστους για ΑΛΚ

€

Εγκριμένος
Αναθεωρημένος
Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός
Διαφορές
για τη χρήση
για τη χρήση
επί πλέον +
του χρόνου
του χρόνου
ή
2015
2015
επί έλαττον –

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
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Υποδιαίρεση

ΣΑΛΑ

Λάρνακας

Διαφορές
επί πλέον +
ή
επί έλαττον –
€
Επεξηγήσεις

28.100.000 +28.100.000

41.100.000 +41.100.000 Ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί από το ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
για
ποσό
ύψους
€41.100.000
χωρίς
προηγουμένως να ενημερωθεί και εξασφαλιστεί η γραπτή
συγκατάθεση
της
Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής
Συγκοινωνιών και Έργων.

Γ ΕΝ Ι ΚΟ ΣΥΝ ΟΛΟ

Τα κέρδη από τη διεξαγωγή των αχθοφορικών εργασιών θα
καταβάλλονται στους Αδειούχους Αχθοφόρους, μέχρι τη
συμπλήρωση €7 εκ. Η εν λόγω καταβολή θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) μηνών
από την υπογραφή της συμφωνίας.

3.500.000 +3.500.000 Διευκρινίζεται ότι με την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας,
η Αρχή θα αναλάβει τη διεκπεραίωση των αχθοφορικών
εργασιών και ως εκ τούτου θα λαμβάνει όλα τα έσοδα (περί
τα €6,5 εκ.) (1-610-001), ενώ θα αναλάβει και τα έξοδα από
τις εν λόγω εργασίες (περί τα €3 εκ.) (2-717-98).

3.600.000 +3.600.000 Η Αρχή Λιμένων Κύπρου θα καταβάλει ποσό €3,6 εκ. με την
υπογραφή της σχετικής συμφωνίας με την Αρχή Λιμένων
Κύπρου.
Στη συνέχεια η «Κοινοπραξία ΖΗΝΩΝ» και η Τσιμεντοποιΐα
Βασιλικού θα καταβάλουν το ποσό των €2,5 εκ. στην Αρχή
Λιμένων Κύπρου για τους σκοπούς ανάληψης των
αχθοφορικών υπηρεσιών για την περίοδο που θα
διαχειρίζονται τα λιμάνια Λάρνακας και Βασιλικού αντίστοιχα:
Νοείται ότι, η καταβολή αποζημίωσης θα πραγματοποιηθεί,
εφόσον υπογραφεί Συμφωνία ανάμεσα στο Κράτος και την
«Κοινοπραξία ΖΗΝΩΝ» για τη Διαχείριση του λιμανιού και
της Μαρίνας της Λάρνακας.
24.600.000 +24.600.000

1.000.000 +1.000.000 Παραχώρηση ποσού €1 εκ., το οποίο θα καταβληθεί στους
υπαλλήλους του Συνδέσμου Αδειούχων Αχθοφόρων
Λεμεσού με τον τερματισμό των εργασιών τους.

Αναθεωρημένος
Προϋπολογισμός
για τη χρήση
του χρόνου
2015
€

ΣΥΝ ΟΛΟ

Αποζημίωση ΣΑΛΑ Λεμεσού από
κερδοφορία χρονιάς

Σύνολο που καταβάλλεται από
ΑΛΚ

Αποζημίωση
από ΑΛΚ

Αποζημίωση Υπαλλήλων ΣΑΛΑ
Λεμεσού από ΑΛΚ

Λεπτομέρειες Εξόδων

Εγκριμένος
Προϋπολογισμός
για τη χρήση
του χρόνου
2015
€

894

Άρθρο

Όλα

Κεφάλαιο

Όλα

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα - Ετήσια συνδρομή: €68,00

Γενικός Διευθυντής

Ελέγχων Λειτουργός που καλύπτει και κάθε άλλο λειτουργό
στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Ελέγχοντα Λειτουργό.

Λειτουργοί που ασκούν Έλεγχο επί των Κονδυλίων

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
(Άρθρο 5)
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