
E.E. Παρ. I, 755 Ν. 49/81 
*Αρ. 1727, 23.10.81 

Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 8) του 1981 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 49 του' 1981 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟ-ΥΙΠΟ-

ΙΛΟΠΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣϋΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΑΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜίΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣ ΙΑ ΟΓΔΟΒΚΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΣ. 

Επειδή απεδείχθη; δτι ώριοΐμένα ττοσά εγκριθέντα ύττό της Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προιβλεποίμένους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1981 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι* ους δέν γίνεται προβλεψις εις τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
τοΰ 1981.1 

Ή Βουλή τών Άντιπροίσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

1* Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Συμπλη- Συνοπτικός 
ρωματικοΰ Προϋπολογισμού' Νόμος ('Αρ. 8) του 19811. τίτλος. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθ'ησοα/ ήδη: νομίμως ώς "Εγκριση 
εϊδιικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δηιμοκροττίας, η. άτινα πληρωμής έκ 
•μετά ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται δια τήν ™ο5^Ρ(ου 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασίμού* Παγίου ταμείου 
Ταμείου της Δημοκρατίας και χρηίσϋμοποιηθη διά τήν χρήσιν τοΰ ποσοϋ 
έτους του λήγοντος τήν τριακοστή ν πρώτη ν Δεκεμβρίου, 1981, ποσόν £ ^ · 0 0 0 _ 
μή ύπερ'βαΐνον τάς έ'κατόν είκοσι πέντε χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν ^^οικτοίΓ 
τών δαπανών της '.Κυβερνήσεως της 'Δημοκρατίας διά τήν περίοδον λήγοντος 
ταύτην, τήν 31 η ν 

Δεκεμβρίου, 
1 9 8 1 ; 

3. Τό ύπό του άρθρου 2 χσρηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς εΐ'ιδι ΕίδΟκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας 'και τους σκοπούς τους άναφε τωνδοπτανη
ρομένους εις τό εν τώ Πίνακι 'κ'εφάλαιον και άρθρα και ποσόν μή θησομένων 
co" > * ^

 ι t χ \ yr η » ' » ποσών , 
υπερβαίνον το εις το κεφαλαιον και άρθρα αναφερομενον ποσόν n[vocc 
δύναται νά χρησιμοποιηΐθή και δάπανηθή διά τάς έν τώ κεφαλαίω 
και άρθροις τούτοις άναφερομένας και ειδικώς κάθοριζομένας υπηρε
σίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Άρ. 

80Α 

Τακτικαι Δαπάναι 

Κεψάλαιον 

Τακτικαι Δαπάναι 
Δημοσίων 
"Εργων. 

Άρ. 

231 

232 

233 

235 

236 

"Αρθρον 

'Επιδιορθώσεις και 
Συντήρησις Κατοι
κιών. 

'Επιδιορθώσεις και 
Συντήρησις Δια
μερισμάτων 
'Αστυνομίας. 

"Επιδιορθώσεις και 
Συντήρησις 'Αστυ
νομικών Σταθμών. 

'Επιδιορθώσεις και 
Συντήρησις Κτιρίων 
Νοσοκομείων/ 
Εργαστηρίων/ 
Ιδρυμάτων/Φαρμα
κείων καΐ 'Αγροτι
κών Κέντρων. 

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

Όλικόν 

Ποσόν 

£ 
8,000 

9,500 

14,500 

30,500 

62,500 

125,000 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων ολικού ϋψους 
£125,000 ύπό τά κονδύλια 
ταύτα, προς κάλυψιν δαπανών 
δι' επιδιορθώσεις και συντή
ρησιν Κυβερνητικών Κτι
ρίων και τοΰ 'Αερολιμένος 
Λάρνακος. 


