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Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 41) του 1989 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 203 του 1989 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ Π Ρ Ο Υ Π Ο Α Ο Π -

ΣΜΟΥ Π Α ΓΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ 
ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ 
ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ έχει αποδειχθεί ότι ορισμένα ποσά που εγκρίθηκαν από τη Προοίμιο. 
Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σκοπούς που προβλέπονται στον 
περί Προϋπολογισμού Νόμο του 1989 είναι ανεπαρκή. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι ανάγκη όπο)ς διενεργηθούν δαπάνες για σκοπούς 
για τους οποίους δε γίνεται πρόβλεψη στον περί Προϋπολογισμού Νόμο 
του 1989. 

ΕΙ Βουλή το>ν Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθ<ος: 
1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρεται ως ο περί Συμπληρωματικού ν„νοπτικ,·,ς 

Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 41) του 1989. t i t / l ' v 

2. Επιπρόσθετα με τα ποσά που έχουν ήδη ψηφισθεί νόμιμα ως Τ.γκριαη 
ειδικευμένες πιστώσεις για τη χρήση της Δημοκρατίας ή που δυνατόν να πληρωμής «"" 
ψηφισθούν αργότερα νόμιμα ως τέτοιες για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται πάγιου 
όπως πληρωθεί από το λογαριασμό Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας Ταμείου ποσού 
και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει στις τριάντα μια ι· "· 0() , 
Δεκεμβρίου, 1989 ποσό που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες εβδομήντα τοι. ,·το,.,ς ηον 
πέντε χιλιάδες και πεντακόσιες λίρες για κάλυψη των δαπανών της λή7|;ι πι>ς 31 
, , , - , " , . , , .- , Δι:Μ'.μ|{ρίυι>. 
Κυβερνήσε(ος της Δημοκρατίας για την περιοοο αυτή. m 9 

3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2 χορηγείται ως ΐάοίκτυοη ι.,ιν 
ειδικευμένη πίστωση για TIC υπηρεσίες και τους σκοπούς που uva ™°ων """ °" 
φέρονται στο κεφάλαιο και άρθρα του Πίνακα και ποσό που οεν πίνακα

υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στο κεφάλαιο και κάθε άρθρο 
δύναται να χρησιμοποιηθεί και δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και σκοπούς 
που αναφέρονται και ειδικά καθορίζονται στο κεφάλαιο και κάθε άρθρο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

Τακτικές Δαπάνες 

Κεφάλαιο Άρθρο Ποσό 
Σκοποί 

87Α Τμήμα Ηλεκτρομηχα

νολογικών Υπηρεσιών. 
237 Επιδιορθώσεις και Συν

τήρηση Σταθερών Μη

χανημάτων και Εξοπλι

σμού. 

238 Επιδιορθώσεις και Συν

τήρηση Εξοπλισμού 
Γραφείου. 

240 Επιδιορθώσεις και Συν

τήρηση Μηχανημάτων 
Εργαστηρίου και Άλλου 
Εξοπλισμού. 

241 Επιδιορθώσεις και Συν

τήρηση Ηλεκτρικών 
Μηχανημάτων και Εγκα

ταστάσεων. 

242 Επιδιορθώσεις και Συν

τήρηση Κινητών Μη

χανημάτων και Εξο

πλισμού. 

£ ' 
310,000 

! 2,000 

1,500 

26,000 

26,000 

Διάθεση επιπρόσθετων χρη

μάτων για την επιδιόρθωση 
και συντήρηση των σταθερών 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 
της Κυβερνητικής Υπηρεσίας 
μέχρι το τέλος του χρόνου. 

Διάθεση επιπρόσθετων χρη

μάτων για την επιδιόρθωση 
Kut συντήρηση του εξοπλι

σμού Γραφείων της Κυβερνη

τικής Υπηρεσίας μέχρι το 
τέλος του χρόνου. 

Διάθεση επιπρόσθετων χρη

μάτων για την κάλυψη των 
ολικών απολάβουν δύο αγνοού

μενων εργατών μέχρι το τέλος 
του χρόνου. 

Διάθεση επιπρόσθετων χρη

μάτων για την επιδιόρθωση 
και συντήρηση των ηλετρι

κών μηχανημάτων και εγκα

ταστάσεων μέχρι το τέλος 
του χρόνου. 

Διάθεση επιπρόσθετων χρη

μάτων για την επιδιόρθωση 
και συντήρηση των κινητών 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 
της Κυβερνητικής Υπηρεσίας 
μέχρι το τέλος του χρόνου. 

Ολικό £375,500 


