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Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2016, εκδίδεται
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 42(IΙ) του 2016
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΕΞΙ
Προοίμιο.
194 του 1987
318 του 1987
52 του 1988
69 του 1989
186 του 1991
19(Ι) του 2001
35(Ι) του 2012.

ΕΠΕΙΔΗ δυνάμει του άρθρου 3 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις
Προϋπολογισμών) Νόμου, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε νομικού προσώπου δημοσίου 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 2016 Νόμο του 2016 είναι ανεπαρκή.
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει ανάγκη διενέργειας δαπανών για σκοπούς για τους οποίους δε γίνεται
πρόβλεψη στον περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 2016 Νόμο του
2016.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής
Λιμένων Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2016.

816
Έγκριση
πληρωμής
από το Ταμείο της
Αρχής Λιμένων
Κύπρου ποσού
ύψους €3.455.500
για τη χρήση του
έτους που λήγει
την 31η
Δεκεμβρίου 2016.

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
η
και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31 Δεκεμβρίου του 2016 ποσό που δεν
υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια 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 και ποσό που δεν υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στο Κεφάλαιο και Άρθρο
αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που
αναφέρονται και καθορίζονται ειδικά στο Κεφάλαιο και άρθρο αυτό.

Ισχύς ορισμένων
διατάξεων του
περί Συμπληρωματικού
Προϋπολογισμού
της Αρχής
Λιμένων Κύπρου
Νόμου του 2004.
30(ΙΙ) του 2004.

4. Οι διατάξεις στη στήλη των επεξηγήσεων στα επιμέρους Κεφάλαια, Άρθρα και Υποδιαιρέσεις
του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου του 2004, που
αφορούν σε ειδικές μισθοδοτικές και άλλες ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν στην έκταση που
δε γίνεται διαφορετική πρόνοια στον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι, το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής Λιμένων Κύπρου κέκτηται εξουσία να αίρει
ανωμαλίες και να επιλύει προβλήματα που είναι δυνατό να προκύπτουν από την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος άρθρου.
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.
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ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016

(Άρθρο 3)

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

+85.000

+13.000

+3.455.500

+2.224.000

+65.000

+70.000

+125.000

+688.500

+70.000

+115.000

ΠΟΣΟ
€

«Επεξηγήσεις» στο Παράρτημα
Α του Πρώτου Πίνακα.
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ΣΥΝΟΛΟ

Δημοτικοί Φόροι και
Τέλη

Τέλη Νερού

Φωτισμός Θέρμανση

05-06

Έξοδα Λειτουργίας
Γραφείου

Λεπτομέρειες Εξόδων

Τηλέφωνα,
Τηλεγραφήματα, Τέλεξ
και Ταχυδρομικά Τέλη

01-04

Υποδιαίρεση

347.000

40.000

45.000

200.000

630.000

110.000

160.000

285.000

75.000

€

€

62.000

Αναθεωρημένος
Προϋπολογισμός
για τη χρήση
του χρόνου
2016

Εγκριμένος
Προϋπολογισμός
για τη χρήση
του χρόνου
2016

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

€

283.000

+70.000

+115.000

+85.000

+13.000

Διαφορές
επί πλέον +
ή
επί έλαττον –

Αφορά φόρο ακίνητης περιουσίας
στο Δήμο Λεμεσού, μετά την
έκδοση των τίτλων ιδιοκτησίας του
λιμανιού Λεμεσού.

Το ποσό των €115.000 προκύπτει
από αύξηση στις πωλήσεις νερού
σε πλοία και χρήστες του λιμανιού.
Υπάρχει αντίστοιχο εισόδημα.

Επεξηγήσεις
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4.466.500

Αποχετευτικά Τέλη

Έξοδα Λειτουργίας Διαχείρισης
Αχθοφορικών Υπηρεσιών

ΣΥΝΟΛΟ

16

98

800.000

170.000

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή

07

550.000

1.446.500

7.639.000

3.724.000

865.000

240.000

675.000

2.135.000

€

€

Ασφάλιστρα

Λιμενικός Μηχανικός Εξοπλισμός

Λεπτομέρειες Εξόδων

Αναθεωρημένος
Προϋπολογισμός
για τη χρήση
του χρόνου
2016

Εγκριμένος
Προϋπολογισμός
για τη χρήση
του χρόνου
2016
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02

Υποδιαίρεση

+3.172.500

+2.224.000

+65.000

+70.000

+125.000

+688.500

€

Διαφορές
επί πλέον +
ή
επί έλαττον –

Η πρόνοια ύψους €3.724.000 αφορά την εκτίμηση του
κόστους λειτουργίας των αχθοφορικών εργασιών.

Η πρόνοια ύψους €865.000 αφορά την κάλυψη
αποχετευτικών τελών για το 2016 που η Αρχή καλείται να
καταβάλει στη βάση των νέων υπολογισμών του
Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λεμεσού Αμαθούντας, που
έγιναν κατόπιν εκτίμησης της αξίας των ακινήτων της
Αρχής από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας,
αφού οι τίτλοι για το λιμάνι Λεμεσού εκδόθηκαν το 2016,
καθώς επίσης και αποχετευτικά τέλη για τα λιμάνια
Λάρνακας και Πάφου.

Το ποσό των €240.000 περιλαμβάνει τη συντήρηση του
μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δικτύων, τη
συντήρηση του συστήματος CYPOS και τη συντήρηση των
λογισμικών.

Η πρόνοια των €675.000 καλύπτει την ασφάλιση των
περιουσιακών στοιχείων (συν 500 μ. νέου κρηπιδώματος
και νέας αίθουσας επιβατών) και του προσωπικού της
Αρχής.

Το ποσό των €2.135.500 που προτείνεται βασίστηκε πάνω
σε κοστολόγηση και υπολογισμούς που έγιναν και καλύπτει
τους κινητούς γερανούς, τα Luffing Cranes, τα ρυμουλκά,
τις πλοηγίδες, τις γερανογέφυρες και το γερανό TAKRAF.

Επεξηγήσεις
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Άρθρο

Όλα

Κεφάλαιο

Όλα

Γενικός Διευθυντής Αρχής Λιμένων Κυπρου

Ελέγχων λειτουργός που καλύπτει και κάθε άλλο λειτουργό
στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον ελέγχοντα λειτουργό.

Λειτουργοί που ασκούν Έλεγχο επί των κονδυλίων

(Άρθρο 5)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
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