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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ . 6) τοϋ 1981 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 36 τοΟ 1981' 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ Σ ΥΑΑΠΛΗ ΡΩΜΑΙΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟ

ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡ1ΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣ ΙΑ ΟΠΔΟΗΚΟΝΤΑ ΚΑ! 
ΕΝΟΣ. 

'Επειδή άπεδ.είχθη οτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1981 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι' ους δεν γίνεται πρόβλεψις εις τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1981. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπλη- Συνοπτικός 
ρω'ματικού* Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 6) του 1981. τίτλος. 

2. 'Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς Έγκρισις 
ε'ιδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα πληρωμής έκ 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΟται διά τήν τουλογαρια

, , ~ , , «,Τ , Τ .. Λ , . S Γ ~ ν ~ π , ■ σμου Παγίου 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Πάγιου Ταμείου ποσοϋ 
Ταμείου τής Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του ΕΙΟΟ,ΟΟΟ 
έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1981, ποσόν διά τήν χρήσιν 
μή υπερβαίνον τάς έχοπόν χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν των δα Ί°Ρ£τους του 

πανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. τήν3ΐην 
Δεκεμβρίου, 
19&1. 

3 . Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι- Είδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους άναψε τωνδαττανη
ρομένους εις τά εν τω Πινάκι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν ! ^ ^ ν θ 1 ' 
μή υπερβαίνον τό εις εκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον Π[ναξ 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίο καΐ άρθρω τούτω άναφερομένας καΐ είδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 



Ν. 36/81 672 

ΠΙΝΑΞ 

•Αρ. 

80Α 

Τακτικά! Δαπάναι 

Κεφάλαιον 

Τακτ ικο ί Δαπάναι 
Δημοσίων 
"Εργων. 

Ά ρ . 

231 

232 

233 

235 

236 

"Αρθρον 

'Επιδιορθώσεις και 
Συντηρησις Κατο ι 
κιών. 

'Επιδιορθώσεις και 
Συντήρησις Δια
μερισμάτων ' Ασ τυ 
νομίας. 

'Επιδιορθώσεις και 
Συντήρησις ' Ασ τυ 
νομικών Σταθμών. 

'Επιδιορθώσεις και 
Συντήρησις Κτιρίων 
Νοσοκομείων/ 
"Εργαστηρίων/ 
' Ιδρυμάτων /Φαρ
μακείων και 'Αγρο
τ ικών Κέντρων. 

'Επιδιορθώσεις και 
Συντήρησις "Αλλων 
Κτιρίων και 'Αερο
λιμένων. 

Ό λ ι κ ό ν 

Ποσόν 

£ 

3,200 

9,500 

17,500 

25,000 

44,800 

£ 100,000 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων όλικοΰ ύψους 
£100,000 ύπό τα κονδύλια 
ταϋτα , προς κάλυψιν δαπανών 
δι* επιδιορθώσεις και συντή-
ρησιν Κυβερνητικών Κτιρίων 
κα ι τοϋ 'Αερολιμένος Λάρνα-

κος. 


