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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3937 της 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ II 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμος 
(Αρ. 3) του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 35(11) του 2004 
Ο ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2004 ΠΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΔΥΟ 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΣΣΕΡΑ 
ΕΠΕΙΔΗ είναι ανάγκη όπως διενεργηθούν δαπάνες για σκοπούς για τους Ποοοίμιο. 

οποίους δε γίνεται πρόβλεψη στον περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρι- 8(ΐΐ)του2004. 
σμού Κύπρου Νόμο του 2004. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο Νόμος αυτός 0u αναφέρεται ως ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολο- Συνοπτικό; 

γισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμος (Αρ. 3) του 2004. τίτλος. 
2. Επιπρόσθετα με τα ποσά που έχουν ήδη ψηφιστεί νόμιμα ως ειδικευμένες Έγ̂ ιοη 

πιστώσεις για τη χρήση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου ή που δυνατό να κονουλίου 
ψηφιστούν αργότερα νόμιμα ως τέτοιες για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως Ηλ*)«οιομου 
χρησιμοποιηθεί από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για τη χρήση του έτους Kteoou ύφους 
που λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου 2004 ποσό που δεν υπερβαίνει τα _£150000t>° 
δεκαπέντε εκατομμύρια λίρες για κάλυψη δαπάνης της Αρχής Ηλεκτρισμού του έτους που 
Κύπρου για την περίοδο αυτή. Μι« o u s 3 1 

Δεχεμβοίου 
20Ο1. 
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Ειοίκει>ση των 
ποοών son θα 
δαπανηθούν. 
Ποώτο; 
Πίνακα;. 

Λειτουργοί 
πον ασκούν 
έλεγχο χάνια 
«τα κονδύλια. 
Δεύτερος 
Πίνακας. 

3.—(1) Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2 χορηγείται ως ειδικευμένη 
πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στο κεφάλαιο 
και άρθρο του Πρώτου Πίνακα και ποσό που δεν υπερβαίνει το ποσό που 
αναφέρεται στο κεφάλαιο και το άρθρο αυτό δύναται να χρησιμοποιηθεί και 
δαπανηθεί για το σκοπό που αναφέρεται και ειδικά καθορίζεται στο κεφάλαιο 
και το άρθρο αυτό. 

(2) Ανεξάρτητα με οποιαδήποτε άλλη διάταξη οποιουδήποτε άλλου νόμου 
το άνω ποσό θα θεωρείται ότι γίνεται για κτήση του εισοδήματος της Αρχής 
Ηλεκτρισμού Κύπρου και θα εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος της 
Αρχής. 

4. Ο λειτουργός που αναφέρεται στο Δεύτερο Πίνακα ορίζεται ο>ς ο Λει
τουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια. 
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