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Ο rtr.pl Συμπληρωματικού Μμοϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 36) του 1989 εκδίδεται μ»: 
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 

Λ;»θρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 176 του' 1989 ; 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι 

ΣΜΟΥ ΠΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ 
ΣΤΙΣ 'ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΟΥ ΕΤΟΥΣ klAlA 
ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ έχει αποδειχθεί ότι ορισμένα ποσά που εγκρίθηκαν από τη 
Βουλή των Λντιπροσιόπων για τους σκοπούς που προβλέπονται στον 
περί Προϋπολογισμού Νόμο του 1989 είναι ανεπαρκή. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΙΙ είναι ανάγκη όπιυς διενεργηθούν δαπάνες για σκοπούς 
γκ, τους οποίους δε γίνεται πρόβλεψη στον περί Προϋπολογισμού Νόμο 
το··. 1989. 

II Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Ι. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρεται ως ο περί Συμπληρωματικού 

Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 36) του 1989. 
■Ζ. Επιπρόσθετα με τα ποσά που έχουν ήδη ψηφισθεί νόμιμα ως 

ειδικευμένες πιστώσει; για τη χρήση της Δημοκρατίας ή που δυνατόν να 
ψι.φισθούν αργότερα νόμιμα ως τέτοιες για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται 
όπως πληρωθεί από το λογαριασμό Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας 
και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει στις τριάντα μια 
Δεκεμβρίου, 1989 ποσό που δεν υπερβαίνει τα οκτώ εκατομμύρια και 
επτακόσιες χιλιάδες λίρες για κάλυψη των δαπανών της Κυβερνήσεως 
τ η ; Δημοκρατίας για την περίοδο αυτή. 

' "3 . Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2 χορηγείται ως 
ειδικευμένη πίστιοση για τις υπηρεσίες KUI τους σκοπούς που ανα

φέρονται στο κεφάλαιο και άρθρο του Πίνακα και ποσό που δεν 
υπερβαίνει to ποσό που αναφέρεται στο κεφάλαιο και άρθρο αυτό 
δύναται να χρησιμοποιηθεί και δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και σκοπούς 
πι υ αναφέρονται και ειδικά καθορίζονται στο κεφάλαιο και άρθρο αυτό. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Προοίμιο. 

£Ιινοικικός 
τίτλος. 

ΤΙγκριοη 
πληρωμής από 
το λογαριασμό 
Πάγιοι' 
Ταμείου ποοού 
£8,700.000 
γκι τη χρήση 
του ί:τοι>ς που 
λήγει πτις 31 
Δεκεμβρίου. 
1989. 
Ιΐιίίίκτ.υπη των 
ποσαιν που 0(< 
δαπανηθούν. 
Πίνακας. 
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Τακτικές ΔίΐτπΑ'ες 

Ά ρ()ρ. Ποοι" 
Σκοποί 

(SA Ι ϊ ί ΐ ιχορΐ |γήσι:ις 451 Ι-πιχορηνήσιιις Χ,700,000 Διά0ι:ση των (ΐπαιτυύμίΛ'οιν 
πρόσθι:των πιστο'ισεων για 
κάλυψη τ(ον ολ ικών ανιχγκών 
του κονδυλίου αυτού σε νηι-

χ ο ρ η γ ή σ ε ι ς μέχρι τέλος του 
έτους. 
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