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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3417 της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ II
Ο περί Συμπληρωμα τικού Προϋπολογισμοί' Νόμος (Αρ. 6) του 2000 εκδίδετα ι με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπρια κής Δημοκρα τία ς σύμφωνα με το
Αρθρο 52 του Συντάγμα τος.
Αριθμός 33(11) του 2000
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟΠΣΜΟΥ ΠΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΑΗΓΕΙ ΤΗΝ
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΕΠΕΙΔΗ έχει α ποδειχθεί ότι ορισμένα ποσά που εγκρίθηκα ν από τη Βουλή Προοίμιο.
των Αντιπροσώπων για τους σκοπούς που προβλέποντα ι στον περί Προϋπο- 4(ΐι>του2θοο.
λογισμού Νόμο του 2000 είναι ανεπαρκή· και
ΕΠΕΙΔΗ είναι ανάγκη να διενεργηθούν δαπάνες για σκοπούς για τους
οποίους δε γίνεται πρόβλεψη στον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2000.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολο- Συνοπτικός
γισμού Νόμος (Αρ. 6) του 2000. ^T °;·
2. Επιπρόσθετα από τα ποσά που έχουν ήδη ψηφιστεί νόμιμα ως ειδικευ- Έγκριση
μένες πιστ ώσεις για τ η χρήση τ ης Δημοκρατ ίας ή που δυνατ ό να ψηφιστ ούν ^toZmanio
αργότερα νόμιμα ως τ έτ οιες για τ η χρήση αυτ ή, εγκρίνετ αι να πληρωθεί από ίου π ά γ ^ Τ
το λογαριασμό τ ου Πάγιου Ταμείου τ ης Δημοκρατ ίας και να διατεθεί για τ η Ταμείου ποσού
χρήση τ ου έτ ους που λήγει τ ην τ ριακοστ ή πρώτ η Δεκεμβρίου 2000 ποσό που ™™!™™'
C

Λ

£

t

' ' Ι Λ.*' Ι ' ' Μ

ΙΟΙ'

δεν υπερβαίνει τ ις πεντ ακόσιες πενήντ α χιλιάδες λίρες για κάλυψη τ ων έτ ους που λήγει
δαπανών τ ης Κυβέρνησης τ ης Δημοκρατίας για την περίοδο αυτ ή. τ ην 3 | | ΐ Δεκεμ'

(1509)

βοίο» 2000.

Ν. 33(ΙΙ)/2000
Ειδίκευση τον
ποσών που θα
δαπανηθούν.
Πίνακας.
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3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2 χορηγείται ως ειδικευμένη
πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στο κεφάλαιο
και άρθρα του Πίνακα και ποσό που δεν υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται
στο κεφάλαιο και κάθε άρθρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να δαπανηθεί για
τις υπηρεσίες και σκοπούς που αναφέρονται και ειδικά καθορίζονται στο
κεφάλαιο και κάθε άρθρο.
ΠΙΝΑΚΑΣ
(Αρθρο 3)
Κεφάλαιο

Αρθοο

■

01.01.2 Προεδρία και
Προεδρικό
ΜέγαροΤακτικές
Δαπάνες

07.273 + Έξοδα
Λειτουργίας
Τράπεζας
Γενετικού
Υλικού από
Συγγενείς
Αγνοουμένων
12.349 + Έξοδα
Διερεύνησης
της τύχης των
Αγνοουμένων

Ποσό
£
130.000

420.000

550.000

Σκοποί

Πρόσθετες πιστοκιεις για την
κάλυψη των ολικών δαπανών των
υπηρεσιών αυτών μέχρι τέλος του
χρόνου.

