
E.E., Παρ. I, 
Αρ. 2367, 25.11.88 

3437 Ν. 211/88 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 48) του 1988 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

ΑριΒμός 211 του 1988 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗ
ΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ. 

ΕΠΕΙΔΗ απεδείχθη ότι ωρισμένά ποσά εγκριθέντα υπό τής Βουλής 
των Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον περί 
Προϋπολογισμού Νόμον του 1988 είναι ανεπαρκή. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς δι* 
ους δεν γίνεται πρόβλεψις εις τον περί Προϋπολογισμού Νόμον του 
1988. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Συμπληρωμα

ίικου Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 48) του 1988. 
2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως 

ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα μετά 
ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου της 
Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά την χρήσιν του έτους του λήγοντος 
την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1988 ποσόν μη υπερβαίνον τας 
τριακοσίας και εξήκοντα οκτώ χιλιάδας, πεντακόσιας και δέκα λίρας 
προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά την 
περίοδο ν ταύτη ν. 

3. Το υπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως 
ειδικευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους ανα
φερομένους εις το εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μη 
υπερβαίνον το εις το κεφάλαιον και άρθρον τούτο αναφερόμενον ποσόν 
δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν τω κεφάλαίω και 
άρθρω τούτω αναφερόμενος και ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας και 
σκοπούς. 

Πρσοίμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Έγκρισις 
πληρωμής εκ 
του λογαρια
σμού Παγίου 
Ταμείου ποσού 
£368,510 διά 
την χρήσιν 
του έτους του 
λήγοντος την 
31 ην Δεκεμ
βρίου, 1988. 

Ειδίκευσις των 
δαπάνηθησο
μένων ποσών. 
Πίναξ. 
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ΠΙΝΑΞ 

Αρ. 

67Α 

Τακτικοί Δαπάναι 

Κεφάλαιον Αρ. ' Αρθρον 

Χορηγίαι και Συν 499 Διάφοροι Συνεισφο

εισφοραί. ραί. 

Ποσόν 

£ 
368,510 

. Σκοποί 

Πρόσθετες πιστώσεις διά 
την: 

(α) αποπληρωμή ν παλαιών 
δανείων των ακριτικών 
χωρίων Πάνω Πύργου. 
Πηγαινιών και Μοσφι

λίου τα οποία παρεχω

ρήθησαν υπό των Δα

νειστικών Επιτρόπων 
καθώς και την κάλυψιν 
των εξόδων επιδιορθώ

σεως των συστημάτων 
αντλήσεως των ύδάτο

προμηθειών των χω

ρίων Πάνω Πύργου και 
Πηγαινιών

£17,130 
(β) αποπληρωμήν των δα

νείων (κεφάλαιον, τόκοι 
και τόκοι υπερημερίας) 
των Αρδευτικών Τμη

μάτων Αγίας Μαρίνης 
(Χρυσοχούς) και Πωμού 
τα οποία παρεχωρήθη

σαν υπό των Δανειστι

κών Επιτρόπων διά την 
κατασκευήν των ομω

νύμων υδατοφρακτών, 
οι οποίοι εκηρύχθησαν 
Κυβερνητικά Υδατικά 
Έργα. 

£351,380 

Ολικόν . . . . £368,510 £368,510 


