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Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 εκδ ίδ εται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ α της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το
Αρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 194 του 1991
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 1987
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων Συνοπτικός
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί τίτλος.
1 του 1971
Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμους του 1971 μέχρι 1987 (που στο εξής θα 24 του 1972
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος» ) και ο βασικός νόμος και ο παρών 15 του 1978
88 του 1987.
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμοι
του 1971 μέχρι 1991.
2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το Τροποποίηση
του βασικού
άρθρο 15 αυτού, του πιο κάτω νέου άρθρου:
νόμου με την
«Διάρθρωση
ΐ5Α.—(1) Η· διάρθρωση των υπηρεσιών του Συμβουλίου, οι
2 ^ ^ ^ υ τ ο υ θέσεις σε αυτό και ο τρόπος πλήρωσης τους καθορίζονται με
Κανονισμούς που εκδίδει το Συμβούλιο με την έγκριση του
Υπουργικού Συμβουλίου.
(2) Για κάθε θέση καταρτίζονται από το Συμβούλιο σχέδια
υπηρεσίας, που εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

προσθήκη
νέου άρθρου.

(3) Οι γενικοί όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων του
Συμβουλίου, ο πειθαρχικός κώδικας, η άσκηση πειθαρχικής
εξουσίας και η θέση τους σε διαθεσιμότητα καθορίζονται με
Κανονισμούς που εκδίδει το Συμβούλιο με την έγκριση του
Υπουργικού Συμβουλίου.» .
3. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε Τροποποίηση
του άρθρου 24
αυτό των πιο κάτω νέων παραγράφων:
του βασικού
«(8) Το Συμβούλιο μπορεί, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω έγκριση, να νόμου.
δαπανά κάθε χρόνο ποσό που δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατόν του
ποσού οποιουδήποτε κονδυλίου που εγκρίθηκε, υπό τον όρο ότι το
επιπρόσθετο αυτό ποσό θα εξοικονομείται από το Συμβούλιο από
οποιοδήποτε άλλο ή άλλα κονδύλια των ίδιων προϋπολογισμών που
έχουν εγκριθεί.
(9) Σε περίπτωση που οι προϋπολογισμοί δ εν έχουν εγκριθεί από το
Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι την έναρξη του οικονομικού έτους στο οποίο
αναφέρονται, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδ οτήσει τη
διενέργεια από το Συμβούλιο οποιασδ ήποτε δ απάνης για περίοδ ο που δ εν
υπερβαίνει κάθε φορά τον ένα μήνα και τους δ ύο μήνες συνολικά,
εφόσον το θεωρεί αναγκαίο για τη συνέχιση των υπηρεσιών που
προβλέπονται στους προϋπολογισμούς αυτούς, μέχρι την εκπνοή της
περιόδου αυτής. Η δ απάνη που εξουσιοδ οτείται για οποιαδ ήποτε
υπηρεσία δ ε θα υπερβαίνει το ποσό που αναλογεί στην περίοδ ο εκείνη
που εγκρίθηκε για την υπηρεσία αυτή στον προϋπολογισμό του
προηγούμενου οικονομικού έτους.
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(10) Το Συμβούλιο μπορεί, μέχρι την 31η Μαΐου του έτους για το
οποίο εγκρίθηκε προϋπολογισμός, να υποβάλλει για έγκριση από το
Υπουργικό Συμβούλιο αναθεωρημένο προϋπολογισμό, αν το απαιτούν οι
περιστάσεις.
(11) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, μετά την 31η Μαΐου του έτους
για το οποίο εγκρίθηκε προϋπολογισμός, να εγκρίνει οποιαδήποτε δαπάνη
που έκανε το Συμβούλιο καθ' υπέρβαση κονδυλίου που εγκρίθηκε για
σκοπό που εγκρίθηκε και που προβλέπεται στον προϋπολογισμό, αν
τούτο είναι αναγκαίο για τη συνέχιση παροχής υπηρεσιών που εγκρίθηκαν
από το Συμβούλιο ή για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του
Συμβουλίου, υπό τον όρο ότι η δαπάνη δε θα υπερβαίνει το δέκα τοις
εκατόν του κονδυλίου που εγκρίθηκε.» .

