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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ0ΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ϋττ"
 β

Αρ. 1785 της 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1982 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού' ιΝόμος (
J
Ap. 3) τόϋ 1982" 

εκδίδεται διά δημoσιεύσεωc είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

"Αριθμός 38 τοΰ 1982 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΔΥΟ., 

'Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα υπό της Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τόν 
περί Προϋπολογισμού Νόΐμον του 1982 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι' ους δεν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1982. 

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

ματικοΰ Προϋπολογισίμοΰ Νόμος (ΤΑρ. 3) του 1982. τίτλος. 
2. Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηψίσθησαν ήδη νομίμως ώς "Εγκρισις 

ε'ιδικευθεΐσάι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή ατινα πληρωμής 
μετά ταΰτα δυνατόν νά ψηψισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν λ*™ρ1ασμο0 
χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Παγίου παγίου 
Ταμείου της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ Ταμείου 
ετουος τοΰ λήγοντος τήν τριακοστή ν πρώτην Δεκεμβρίου, 1982, ποοόν ποσοΟ 
μή υπερβαίνον ιτάς τριακοσίας ΐεΐκοσι επτά χιλιάδας, όκτακο g^2^'®40 

σίας ικαι τεσσαράκοντα λίρας προς ικάλυψιν τών δαπανών της Κυ χρήσιν 
βερνήσεως τής Δηιμοκρατίας οία τήΐν ιπερίάδον ταύ'τη,ν. . τοθ βτους 

τοΰ λήγοντος 
τήν31ην 
Δεκεμβρίου, 
1982. 

3. Τό ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι ΕΙδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναψε των δαπανηθη

r , « » — τ-τι / Λ Λ » / Λ > · * » σομενων 
ρομένοος είς τα έν τω Πινάκι κεψαλαια και άρθρα και ποσόν μή ποσων. 
υπερβαίνον τό είς εκαστον κεψάλαιον και άρθρον άναψερόμενον πίναξ. 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς έν τω κεψα
λαίω και άρθρω τούτω άναψερομένας και είδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

•Αρ. 

43Α 

44Α 

67Α 

81.01 Α 

Τακτικοί Δαπάναι 

Κεψάλαιον 

'Αστυνομία 

Πυροσβεστική 
Υπηρεσία. 

Χορηγίαι και 
Συνεισψοραί. 

Μη 'Επαναλαμβανό
μενοι Δαπάναι 
Δημοσίων 
"Εργων. 

Α ρ . 

371 

704 

430 

872 

"Αρθρον 

"Οπλα καί Πυρομα
χικά. 

Ι 'Αγορά Μηχανοκι
νήτων "Οχημάτων. 

|Δήμοι—"Εκτακτοι 
Χορηγίαι. 

|Διάφορα "Εργα 

Όλικόν . . . .£ 

Ποσόν 

£ 
46,054 

101,786 

100,000 

80,000 

327,840 

Σκοποί 

Διάθεσις χρημάτων διά την 
έπαναψήφισιν τών αδαπάνη
των τούτων υπολοίπων ώρι
σμένων ειδικών δαπανών 
έγκριθεισών ύπό τον Τακτικόν 
Προϋπολογισμόν τοΰ £τους 
1981 προς συνέχισιν και συμ
πλήρωσιν τών σκοπών τού
των διαρκοϋντος του 2τους 
1982. 


