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Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 51) του 1988 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
'Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 226 του 1988 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΉΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗ-
ΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ. 

ΕΠΕΙΔΗ απεδείχθη ότι ορισμένα ποσά εγκριθέντα υπό της Βουλής 
των Αντιπροσώπων δια 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 3ψόβλεψις εις τον περί Προϋπολογισμού Νόμον του 
1988. 

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

τικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 51) 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 τφώτην Δεκεμβρίου, 1988 ποσόν μη υπερβαίνον τας 
διακοσίας και εβδομήκοντα επτά χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν των 
δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά την περίοδον ταύτην. 

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

Προοίμτον. 

Συνοπτικός . 
τίτλος. 

Έγκρισις 
πληρωμής εκ 
του λογαρια

σμού Παγίου 
Ταμείου ποσού 
£277,000 διά 
την χρήσιν 
του έτους του 
λήγοντος την 
31 ην Δεκεμ

βρίου, 1988. 
Ειδίκευσις των 
δαπανηθησο

μένων ποσών. 
Πίναξ. 



Ν. 226/88 3604 

ΠΙΝΑ; 

Τακτικού Δαπάναι 

Αρ. Κεφάλαιον Αρ. Άρθρον Ποσόν 
Σκοποί 

87Α Τμήμα Ηλεκτρομη

χανολογικών Υπη

ρεσιών. 

237 Επιδιορθώσεις και 164,100 
Συντήρησις Σταθε

ρών Μηχανημάτων 
και Εξοπλισμού. 

238 Επιδιορθώσεις και 8,900 
Συντήρησις Εξο

πλισμού Γραφείου. 

241 Επιδιορθώσεις και 24,000 
Συντήρησις Ηλεκ

τρικών Μηχανη

μάτων και Εγκατα

στάσεων. 
242 Επιδιορθώσεις και 45,000 

Συντήρησις Κινη

τών Μηχανημάτων 
και Εξοπλισμού. 

243 Επιδιορθώσεις, Συν 35,000 
τήρησις και Λει

. τουργία Μηχανο

κινήτων Οχημάτων 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά την επιδιόρθω

σιν και συντήρησιν των στα

θερών μηχανημάτων και εξο

πλισμού της Κυβερνητικής 
Υπηρεσίας μέχρι τέλους του 
τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά την επιδιόρθωσαν 
και συντήρησιν του εξοπλι

σμού Γραφείων της Κυβερνη

τικής Υπηρεσίας μέχρι τέλους 
του τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά την επιδιόρθωσιν 
και συντήρησιν των ηλεκτρι

κών μηχανημάτων και εγκα

ταστάσεων. 
Διάθεσις επιπρόσθετων 

χρημάτων διά την επιδιόρθω

σιν και συντήρησιν των 
κινητών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού της Κυβερνητι

κής Υπηρεσίας μέχρι τέλους 
του τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά την κάλυψιν 
των εξόδων επιδιορθώσεως, 
συντηρήσεως και λειτουργίας 
των μηχανοκινήτων οχημάτων 
μέχρι τέλους του τρέχοντος 
έτους. 

Ολικόν . . £277,000 


