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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 5) τοϋ 1981 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 35 τοΟ 1901 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΠΔΟΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΣ. 

Επειδή απεδείχθη στι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους ε'ις τόν 
περί Προϋπολογισμού* Νόμον του 1981 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέσττ\ ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι' οϋς δέν γίνεται πρόβλεψις εις τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1981., 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω- Συνοπτικός 

ματικοϋ Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 5)\ τοΟ 1981. τίτλος. 
2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς "Έγκρισις 

είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή άτινα ^ηρωμης 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν λογ™ασμου\ 
χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Παγίου Παγίου 
Ταμείου τής Δημοκρατίας κ<χί χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του Ταμείου , 
έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1981, ποσόν ποσοΟ 
μή υπερβαίνον τάς τριακοσίας και έξή'κοντα δύο χιλιάδας, άκτακο οιάτή 'ν 
σίας και οκτώ λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως ΧΡήσιν 
τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. τοϋΐτους 

τοϋ λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου, 
1 9 8 1 . 

3. Τό ύπό του* άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Είδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφε ™μ^υ

3νηθη~ 
ρομένους είς τά έν τω Πινάκι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μή π0σών. 
υπερβαίνον τό είς εκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον πίναξ. 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίω καΐ άρθρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

•Αρ. 

43Α 

44Α 

98Α 

Τακτικαΐ Δαττάναι 

Κεφάλαιον 

"Αστυνομία 

Πυροσβεστική 
Υπηρεσία. 

Φαρμακευτικοί 
"Υττηρεσίαι. 

"Αρ. 

352 

371 

704 

727 

733 
704 

720 

722 

"Αρθρον | 

Ιματισμός και 
Έξάρτυσις. 

"Οπλα και Πυρομα
χικά. 

Άντικατάστασις Μη
χανοκινήτων 'Οχη
μάτων. 

'Αγορά 'Εξοπλισμού 
Τηλεπικοινωνιών. 

'Αγορά 'Εξοπλισμού 
Άγορα Μηχανοκινή

των 'Οχημάτων. 
'Ακτινολογικοί 

Συσκευαί. 
Νοσοκομειακός και 

'Ιατρικός 'Εξοπλι
σμός. 

Όλικόν 

Ποσόν 

£ 

42,084 

55,540 

40,295 

32,874 

27,034 
123,068 

25,500 

16,413 

£362,808 

Σκοποί 

Διάθεσις χρημάτων διά την 
έπαναψήψισιν των αδαπάνη
των τούτων υπολοίπων ώρι
σμένων ειδικών δαπανών 
έγκριθεισών ύπό τον Τακτι
κόν Προϋπολογισμόν τοΰ 
έτους 1980 προς συνέχισιν 
και συμπλήρωσιν τών σκο
πών τούτων διαρκοϋντος τοΰ 
έτους 1981. ' 

.· 


