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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 9) του 1981 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 56 του 1981 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟ-

ΊΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΓΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Ι Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΣ. 

'Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα Οπό της Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τόν 
περί ΠροϋπολογισμοΟ Νόμον του 1981 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι* ους δέν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού! Νόμον 
του 1981.1 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

1* Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπλη- Συνοπτικός 
ρωματικου Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 9) του 1981., τίτλος. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίοίθή.σοα/ ήδη νομίμως ώς "Εγκρισις 
είδιικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή άτινα πληρωμήςέκ 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν ^ου^£Γχρ

[
ι°" 

αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου 
Ταμείου τής Δημοκρατίας καΐ χρηίσιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του ποσοϋ 
έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτη ν Δεκεμβρίου, 1981, ποσόν £2θθ,οοο_ 
μή υπερβαίνον τάς διακοσίας χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δα- T^Q ^ ] ? ^ ν 

πανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. λήγοντος 
τήν 31ην 
Δεκεμβρίου, 
1981. 

3. Τό ύπό τοΟ άρθρου 2 χσρηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς ε'ίδι- Είδ&κευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναψε- τώνδοπιανη-
ρομένους εις τό εν τω Πίνακι κεφάλαιον καΐ άρθρον και ποσόν μή ^ ^ ν 

υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον καΐ άρθρον τούτο άναφερόμενον πίναξ. 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς εν τω κε-
φαλαίω καΐ άρθρω τούτω άναφερομένας καΐ είδυκώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Άρ. 

80Α 

Τακτικοί Δαττάναι 

Κεφάλαιον 

Τακτικοί Δαπάναι 
Δημοσίων "Εργων. 

»Αρ. 

247 

"Αρθρον 

Συντήρησις Κυρίων 
και Δευτερευουσών 
Όδών, Γεφυρών 
και Χωριτικών 
Όδών. 

Όλικόν 

Ποσόν 

£ 
200,000 

200,000 

Σκοποί 

Διάθεσις τών απαιτουμέ
νων χρημάτων διά την κάλυ
ψιν της δαπάνης, μέχρι τέλους 
τοϋ έτους, διά την συντήρη
σιν τοΰ οδικού δικτύου της 
νήσου τοϋ εμπίπτοντος είς 
την αρμοδιότητα τοϋ 'Υπουρ
γείου Συγκοινωνιών καί 
"Εργων. 

Έτυπώθη έν τω Τυπογραφεία) της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


