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Ό Τροποποιητικός ("Αρ. 1) τοΰ περί Προϋπολογισμού Νόμου του 1968 Νό

μος του 1969 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τη ν έπίσημον εφημερίδα τής Κυ
πριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω ' Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Ι|·οοίμιον. 

i u \ οπτικός 
πι Λος. 

14 τοΰ 1968. 

Ι ροποποίησις 
τοΰ "Αρθρου 1 
tou Κεφα-
\αίου 35 Α 
τοΰ βασικοΰ 
ιόμου. 

'Αριθμός 29 τοΟ 1969 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΎΠΟΛΟΠ ΣΜΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 1968 

Επειδή τό κονδύλιον έν τω "Αρθρω 1 «'Εθνική Φρουρά» του Κεφα
λαίου 35Α υπό τόν τίτλον «'Εθνική Φρουρά» του περί Προϋπολογι
σμού Νόμου του 1968 ώς ψηφισθέν ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώ
πων διεπιστώθη δτι ήτο ανεπαρκές : 

Διά ταύτα, ή Βουλή τών Άντιπροσο'ϊπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό Τροποποιητικός ( Ά ρ . 1) 
του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 1968 Νόμος του 1969 και θά 
άναγινώσκηται δμου μετά τοΟ περί Προϋπολογισμού Νόμου τοΟ 1968 
(έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος»). 

2. Ό δασικός νόμος θά έρμηνεύηται και έφαρμόζηται ώς έάν αντί 
του ποσού τών £2,500,000 είς τό "Αρθρον 1 «'Εθνική Φρουρά» τοΟ Κε
φαλαίου 35Α ,ύπό τόν τίτλον «'Εθνική Φρουρά» ύφίστατο τό ποσόν τών 
£2,589,053. 

Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 5) του 1969 εκδί
δεται διά δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Προοίμιογ. 

Συνοπτικός 
ι ίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
ε κ τοΰ λογα 
ρισσμοΰ 
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..Ι·θ0 
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'Αριθμός 30 τοΰ 1969 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ
Γ Ι Σ Μ Ο Υ Δ Ι Α ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Χ Ι Λ Ι Α ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ 

'Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό τής Βουλής 
τών 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τόν 
περί Προϋπολογισμού Νόμον τοΟ 1969 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς δι ' 
ους δέν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμοί) Νόμον του 
1969. ' 

"Η Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1 . Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς δ περί Συμπλη

ρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος ( Ά ρ . 5) του 1969. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφ.ίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΟται διά τήν αυτήν 
χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΟ λογαριασμού Παγίου Τα
μείου τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους 
του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1969, ποσόν μή 
υπερβαίνον τάς όγδοη κοντά τρεις χιλιάδας έξακοσίας πέντε λίρας 
προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά 
τήν περίοδον ταύτην. 
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3 . Τό υπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι- Εΐδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους άναφε- τθν δαπάνη 
ρο μένους είς τό έν τω Πίνακι κεφάλαιο ν και άρθρον και ποσόν μή ζ££%ν

 νων 

υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον καΐ άρθρον τούτο άναφερόμενον πο- π(ναξ. 
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθη και δαπανηθη διά τάς έν τω κεφα-
λαίω καΐ άρθρω τούτω άναψερομένας καΐ ειδικώς καθοριζόμενος 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ 

Τακτικοί Δαπάναι 

Άρ. | Κεψάλαιον •Αρ. "Αρθρον Ποσόν 
Σκοποί 

58Α Χορηγίαι καΐ 
Συνεισψοραί. 

17 Συνεισφορά έναντι 
της δαπάνης τής 
έν Κύπρω Ειρη
νευτικής Δυνά
μεως τών Ηνω
μένων Εθνών. 

Όλικόν 

£ 
83,605 

£83,605 

Διάθεσις χρημάτων διά τήν 
καταβολήν ύπό τής Κυ
βερνήσεως τών ακολούθων 
ποσών προς τήν έν Κύπρω 
ΕΙρηνευτικήν Δύναμιν τών 
Ηνωμένων Εθνών : 

(α) £15,224.731 μίλς διά 
συντήρησιν Στρατο
πέδων, Υπηρεσίας 
καΐ διάφορα υλικά 
αγορασθέντα κατά τήν 
περίοδον μεταξύ 
1.10.1967 καΐ 30.6.1968· 
καΐ 

(β) £68.379.846 μίλς διά 
δαπανάς στεγάσεως 
τής Πολιτικής 'Αστυ
νομίας τής Διεθνούς 
Δυνάμεως κατά τήν 
περίοδον μεταξύ 
1.10.1966 & 31.12.1968. 

Έτυπώθη έν τω Τιτπογραφείω τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


