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ΠΙΝΑΞ 

Τακτικοί Δαπάναι 

αιον | *Αρ. | "Αρθρον | Ποσόν 
Σκοποί 

58Α Χορηγίαι και 
Γυνπσφοραί. 

Ι6± Συνεισφορά «εις Τα
μείον Βοηθείας 
Ζημιωθέντων. 

Όλ 'κόν 

£ 
J 50.000 

£150,000 

Διάθεσις χρημάτων διά τήν 
καταβολήν urrd τής Κυβερνή
σεως κατσ τό τρέχον έτος 
1969 προσθέτου χορηγίας έκ 
£150,000 εις τό Ταμείον Βοη
θείας Ζημιωθέντων τό ΰφιστά-
μενον δυνάμει τών Νόμων 
ύπ* Ά ρ . 2 και 35 τοϋ I96R. 

Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού. Νόμος ('Αρ. 22) τοϋ i969, 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας σαμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Προοίμιον. 

ζ.α.'οτϊτικος 
τ ί τλος. 

"ΙΞγκριο.ις 
νληρωμης 
έκ τοΰ λογα

ριασμού 
Παγ ίου 
Γάμε (ου 
•ηοσοΟ .. 
£ 6 , 0 0 0 , 0 0 0 
δ ιά την 
.χρήσιν τοϋ 
έ'ΐοΐΗ; ιοΰ 
λήγοντος τήν 
3) ην Δ Κ Κ Ε Ι Ι -

£ρίου 1969. 

Είδ ίκευσις 
των δαττανη -
θητομένων 
τιοοών. 

'Αριθμός 92 τοΰ 1969 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟ-
Γ ΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ. 

'Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό τής
;
Βουλής 

τών 'Αντιπροσώπων διά τόύς σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1969 είναι ανεπαρκή. 

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

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος δύναται, νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπλη
ρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 22) τού 1969. 

2 . Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή άτινα 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηψισθώσι νομίμως ώς τόιαυται διά τήν αυ
τήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή έκ ιού λογαριασμού Παγίου 
Ταμείου τής Δημοκρατίας ,καί χρησιμο.ποιηθή διά τήν χρήσιν τού 
έτους τοΰ λήγοντος τήν τριακοστή ν/ πρώτην Δεκεμβρίου, 1969 ποσόν 
μή υπερβαίνον τά £ξ εκατομμύρια λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών 
τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3. Τό ύπό τού άρθρου 2 χορηγόύμένον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κέυθεΐσα πίστωσις προς κάλυψιν τών δαπανών 'τής Κυβερνήσεως τής 
Δημοκρατίας διά τοιαύτα έργα αναπτύξεως άτινα έχουσιν .έγκριθή 
ή θά έγκριθώσι μετά ταύτα ύπό τής Βουλής τών"Αντιπροσώπων κάϊ 
διά τού παρόντος μεταφέρεται εις τό Ταμείον 'Αναπτύξεως τής 
Δημοκρατίας. "
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