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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3441 της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ II
Ο περί Συμπληρωμα τικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 11) του 2000 εκδίδετα ι με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπρια κής Δημοκρα τία ς σύμφωνα με το
Άρθρο 52 του Συντάγμα τος.
Αριθμός 41(11) του 2000
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΠΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΕΠΕΙΔΗ έχει α ποδειχθεί ότι ορισμένα ποσά που εγκρίθηκαν από τη Βουλή
των Αντιπροσώπων για τους σκοπούς που προβλέποντα ι στον περί Προϋπο
λογισμού Νόμο του 2000 είναι α νεπα ρκή· και
ΕΠΕΙΔΗ είνα ι α νάγκη να διενεργηθούν δα πάνες για σκοπούς για τους
οποίους δε γίνεται πρόβλεψη στον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2000.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως α κολούθως:
1. Ο Νόμος α υτός θα αναφέρεται ως ο περί Συμπληρωμα τικού Προϋπολο
γισμού Νόμος (Αρ. 11) του 2000.
2. Επιπρόσθετα α πό τα ποσά που έχουν ήδη ψηφιστεί νόμιμα ως ειδικευμέ
νες πιστώσεις για τη χρήση της Δημοκρα τία ς ή που δυνα τό να ψηφιστούν
αργότερα νόμιμα ως τέτοιες για τη χρήση α υτή, εγκρίνετα ι να πληρωθεί α πό
το λογα ρια σμό του Πάγιου Τα μείου της Δημοκρα τία ς κα ι να δια τεθεί για τη
χρήση του έτους που λήγει την τρια κοστή πρώτη Δεκεμβρίου 2000 ποσό που
δεν υπερβα ίνει τα δεκα πέντε εκα τομμύρια λίρες για κάλυψη των δα πα νών
της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας για την περίοδο αυτή.

(1563)

Προοίμιο.
4(11) του 2000.

Συνοπτικό;
τίτλος.
Έγκριση πλη
ρωμής α πό το
λογαριασμό
του Πάγιου
Ταμείου ποσού
£15.000.000για
τη χρήση του
έτους που λήγει
την 31η Δεκεμ
βρίου 2000.
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Ειδίκευση των
ποσών που θα
δαπανηθούν.
Πίνακας.

3. Το ποσό που χορηγείτα ι α πό το άρθρο 2 χορηγείτα ι ως ειδικευμένη
πίστωση για τις υπηρεσίες κα ι τους σκοπούς που α να φέροντα ι στο κεφάλα ιο
και άρθρο του Πίνα κα κα ι ποσό που δεν υπερβα ίνει το ποσό που α να φέρετα ι
στο κεφάλα ιο κα ι άρθρο α υτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί κα ι να δα πα νηθεί
για τις υπηρεσίες κα ι σκοπούς που α να φέροντα ι κα ι ειδικά κα θορίζοντα ι στο
κεφάλαιο και άρθρο α υτό.
ΠΙΝΑΚΑΣ
(Αρθρο 3)
Κεφάλαιο

Αρθρο

18.2 3.2 Επ ιχορηγήσε ις 09.451 Επιδότηση
Πετρελαιο
Τακτικές
ειόών
Δαπάνες

Ποσό

Σκοποί

15.000.000

Διάθεση των α να γκα ίων πιστώ
σεων για κάλυψη των ελλειμμά
των των Ετα ιρειών Πετρελα ιοει
δών που προέκυψα ν μέχρι
σήμερα λόγω της δια φοράς της
διεθνούς τιμής του αργού πετρε
λαίου κα ι των τιμών πώλησης
των πετρελαιοειδών.

15.000.000

