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Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ, 17) του 1985 
εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως. τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

ιΑρϋθμός 74 του 1985 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣ1Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΓΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ, 

Επειδή απεδείχθη ότι ορισμένα ποσά εγκριθέντα υπό της Βουλής Προοίμισν. 
των Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1985 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι* ους δεν γίνεται πρόβλεψις εις τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1985. 

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

ματιικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 17) του 1985. τίτλος. 
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 τρισικοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1985, ποσόν 
μη υπερβαδνον τας διακασίας ογδοήικοντα χιλιάδας λίρας προς κά
λυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δηιμακρατ&ας δυά την πε
ρίοδον ταύτην. 

3. Το υπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως ειδι
κευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους εις το <ε·ν τω Πίνοοκι κεφαλαιον και άρθρα και ποσόν μη 
jmcepeaivov το εις δκαστον κεφαλαιον και άρθρον τούτο αναφερό
μενον ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν 
τω κεφαλαίο και άρ^ρω τούτω αναφερόμενος και ειδικώς καθο» 
ριζομένας υπηρεσίας και σκοπούς. 

' Εγκρισις 
πληρωμής 
■κ του 
λογαριασμού 
Παγίου 
ΤαμκΙου 
ποσού 
£280 ,000 
διά την 
χρήσιν τοο 
έτους του 
λήγοντος 
την31ην 
Δηομβρΐσυ, 
1985. 

ΕΛΙκβυσις 
των δαπανη-

θησομένων 
ποσών. 
ΠΙναξ. 
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Τακτικά! Δαπάναι 

Αρ. 

87Α 

Κεφάλαιον 

Τμήμα Ηλεκτρομη 
χανολογικών 
Υπηρεσιών. 

Αρ. 

237 

238 

241 

242 

243 

Άρθρον 

Επιδιόρθωσης και 
Συντήρησις Σταθε
ρών Μηχανημάτων 
και Εξοπλισμού. 

Επιδιορθώσεις και 
Συντήρησις Εξοπλι
σμού Γραφείου. 

Επιδιορθώσεις και 
Συντήρησις 
Ηλεκτρικών 
Μηχανημάτων και 
Εγκαταστάσεων. 

Επιδιορθώσεις και 
Συντήρησις Κινη
τών Μηχανημάτων 
και Εξοπλισμού. 

Επιδιορθώσεις, Συν
τήρησις και Λει
τουργία Μηχανοκι
νήτων Οχημάτων. 

Ολικόν . . £ 

Ποσόν 

£ 
130,847 

6,079 

14,705 

81,585 

46,785 

280,000 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων διά την ανημετώπισιν 
των ηυξημένων αναγκά/ των 
υπηρεσιών τούτων, λόγω (α) 
των παραχωρηθεισών αυξή
σεων εις τα ημερομίσθια 
(γενική και τιμαριθμική αύ
ξησις). (β) της αυξήσεως της 
τιμής των υλικών (12%), και 
(γ) της απασχολήσεως επί 
24ώρου βάσεως 20 τεχνιτών 
εις το Νοσηλευτικών Ίδρυμα 
Αρχ. Μακάριος Γ εις Λευ
κωσία, εις το νέον Νοσοκο
μείον Λάρνακας και εις τον 
αερολιμένα Πάφου. 


