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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) τοϋ 1981 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Άριθίμός 14 του 1981· 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙίΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΠΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΙΚΟΣΙΑ ΟΠΔΟΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΕίΝΑ., 

'Επειδή απεδείχθη ότι. ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον. 
των Άντιπϊροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1981 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι' οί3ς δεν γίνεται πρόβλεψις ε'ις τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του! 1981., 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ως ό περί Συμπληρω- Συνοπτικός 

ματιΐκου* Προϋπολογισμού Νόμος (!'Αρ. 1) τοϋ 1901. τίτλος. 
2* 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς "Εγκρισις 

εΐδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα .πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηψισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αυτήν x

KTOU
t 

χρήσιν,, εγκρίνεται δπως πλη,ρωθή εκ τοΟ λογαριασμού Παγίου Παγίου 
Ταμείου τής Δημοκρατίας και χρησι:μοποιηθη διά τήν χιρήσιν του Ταμείου 
έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1981, ποσόν ποσοΟ 
μή υπερβαίνον τάς εκατόν χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δα- gj^l·^0 0 

πανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. ΧΡήσιν 
τοΰ Ι τους 
τοϋ λήγοντος 
τήν 31ην 
Δεκεμβρίου, 
1981. 

3. Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι- Εΐδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναψε- τδνδαπανηθη-
'ρομένους εις τό εν τώ Πινάκι κεψάλαιον και άρθρον και ποσόν μή ^ J ^ ° v 

υπερβαίνον τό ε'ις τό κεφάλαιον και άρθρον τοΰτο άναφερόμενον πίναξ. 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα-
λαίω και άρθρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

•Αρ. 

67Α 

Τακτ ικα ι Δαττάναι 

Κεψάλαιον 

Χορηγία ι και Συν
εισφοραί. 

•Αρ. 

430 

"Αρθρον 

Δήμοι—"Εκτακτοι 
Χορηγίαι . 

Ό λ ι κ ό ν 

Ποσόν 

£ 

100,000 

100,000 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά την έπιχορήγη
σιν μέρους της εκ £300,000 
ολικής υπολογιζόμενης δαπά
νης διά την άνέγερσιν συγ
χρόνου σφαγείου εις Πάφον. 


