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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3375 της 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ II 
Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Λρ. 10) του 1999 εκδίδεται με 

δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 48(11) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΠ

ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟ
ΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ 
ΕΠΕΙΔΗ έχει αποδειχθεί ότι ορισμένα ποσά που εγκρίθηκαν από τη Βουλή Προοίμιο. 

των Αντιπροσώπων για τους σκοπούς που προβλέπονται στον περί Προϋπο- ΐ(ΐΐ)του 1999. 
λογισμού Νόμο του 1999 είναι ανεπαρκή· και 

ΕΠΕΙΔΗ είναι ανάγκη να διενεργηθούν δαπάνες για σκοπούς για τους 
οποίους δε γίνεται πρόβλεψη στον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 1999. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολο- Συνοπτικός 

γισμού Νόμος (Αρ. 10) του 1999. τίτλος· 
2. Επιπρόσθετα από τα ποσά που έχουν ήδη ψηφιστεί νόμιμα ως ειδικευμέ- ΈγκθΛ<") 

νες πιστώσεις για τη χρήση της Δημοκρατίας ή που δυνατό να ψηφιστούν ^ S j ^ ^ o 
αργότερα νόμιμα ως τέτοιες για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται να πληρωθεί από του Πάγιου 
το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας και να διατεθεί για τη Ταμείου 
χρήση του έτους που λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου 1999 ποσό που £™0.οοο 
δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες λίρες για κάλυψη των δαπα για τη χρήση 
νών της κυβέρνησης της Δημοκρατίας για την περίοδο αυτή. 7ου ετους που 

31η Δεκεμβρίου 
1999. 
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Ειδίκευση των 
ποσών που θα 
δαπανηθούν. 
Πίνακας. 

3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2 χορηγείται ως ειδικευμένη 
πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στο κεφάλαιο 
και άρθρο του Πίνακα και ποσό που δεν υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται 
στο κεφάλαιο και άρθρο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να δαπανηθεί 
για τις υπηρεσίες και σκοπούς που αναφέρονται και ειδικά καθορίζονται στο 
κεφάλαιο και άρθρο αυτό. 

JIINAKAI 
. (άρθρο 3) 

Τακτικές Δαπάνες 
Σκοποί 

Κεφάλαιο Αρθρο Ποσό 

20.01.2 Υπουργείο 01.423 
Παιδείας και 
Πολιτισμού
Διοίκηση. 

+Χορηγία στον 
Κυπριακό 
Οργανισμό 
Αθλητισμού 

£ 
450.000 Διάθεση των αναγκαίων πρό

σθετων πιστώσεων για παραχώ
ρηση αυξημένης χορηγίας προς 
τον Κ.Ο.Α. η οποία καθίσταται 
αναγκαία ύστερα από την ψήφιση 
Συμπληρωματικού Προϋπολογι' 
σμού του Οργανισμού για ποσό 
£450.000. 

£450.000 


