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δίδεται δια δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ω ς εΐ,ς τήν επίσημο ν εφημερίδα της Κυπριακής Δ η μ ο κ ρ α 

τίας ππιιψίΓηΛκ ιω αρΟρω ^2 t o n Σ ι Η τ ά γ μ α τ ο ς . . . 

Προοίμιον. 

Συνοτπικώς 
τίτλος. ·" 

"Ενκρισις 
πληρωμής 
ίκ τοΟ λο· 
ναριασμοΟ 
Παγίου 
Ταμείου ., 
ποοοΟ 
£250,000 
δια τήν 
χρήσιν τοΟ 
Ετους τοΟ 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1969. 
ΕΙδΙκευσις 
τών βαπανη-
θησομένων 
ποσών. 
Π(ναζ. 

Α ρ ι θ μ ό ς 51 του 1969 

ΝΟΗΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥ-ΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝ-
ΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ. 
Επειδή απεδείχθη ότι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπότης Βουλής 

τών 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
■περί Προϋπολογισμοί) Νόμον τοΟ 1969 είναι ανεπαρκή. ' 

ΚαΙ ί,πειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι' οϋς δέν γίνεται πρόβλέψις είς τόν περί Προϋπολογισμοί} Νόμον τοΟ 
1969. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
•Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ο περί Σϋμττληρω-

ματικοΟ Προϋπολογισμοί) Νόμος (Άρ. 9) τοΟ 1969. 
2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 

είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινά μετά 
ταΟτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΟται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΟ λογαριασμού Παγίου Ταμείου τής 
Δημοκρατίας καί χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΟ έτους τοΟ λήγοντος 
τήν τριακοστή ν πρώτην Δεκεμβρίου 1969 ττοσόν μή υπερβαίνον τάς 
διακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής 
Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτη ν. 

3. Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδικευ
θεΐσα πίστωσις δια τάς υπηρεσίας καί τους σκοπούς τους αναφερομέ
νους είς τό έν τφ Πίνακι κεφάλαιον καί άρθρον καί ποσόν μη υπερβαίνον 
τό εις τό κεφάλαιον καί άρθρον τοΟΤο άναφερόμενον ποσόν δύναται νά 
χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω καί αρθρω τούτω 
αναφερόμενος καί είδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας καί σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ 

Τακτικοί Δαττάναι 

Άρ. | Κεφάλαιον | Άρ. | Άρθρον Ποσόν 
Σκοποί 

6ΙΑ Μή Προβλεπόμενοι 
Δαπάνα· και 
"ΑπτοθεματικΛν. 

Μή Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι κοί Άττο
ΟΓμΛΠΚόν. 

Ολικών 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων προς άντιμετώπισιν 
απροβλέπτων ύποχρεώοι.ων 
διαρκοΰντος τοΟ τρέχοντος 
έτους. 

Ί.τ«'·.ιώθ·ι έν Tfj ΙυιιονΡ'ΐ'ΦΕΐψ \ής Κοι<ριοΐ\ής ΔομοκρητΙας. έν Λευκωσ'α. 


