Ν. 46(Η)/2000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3453 της 1ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ II
Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισ μού των Δανεισ τικών Επιτρόπων Νόμος (Αρ. 1)
του 2000 εκδίδεται με δημοσ ίευσ η σ την Επίσ ημη Εφημερίδα της Κυπριακής
Δημοκρατίας σ ύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 46(11) του 2000
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΩΔΕ
ΚΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΕΠΕΙΔΗ έχει αποδειχθεί ότι ορισ μένα ποσ ά που εγκρίθηκαν από τη Βουλή προοίμιο.
των Αντιπροσ ώπων για τους σ κοπούς που προβλέπονται σ τον περί Προϋπο- ΐ3(ΐΐ)του2θοο.
λογισμού των Δ ανειστικών Επιτρόπων Νόμο του 2000 είναι ανεπαρκή· και
ΕΠΕΙΔΗ είναι ανάγκη να διενεργηθούν δαπάνες για σκοπούς για τους
οποίους δε γίνεται πρόβλεψη στον περί Προϋπολογισμού των Δ ανειστικών
Επιτρόπων Νόμο του 2000.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολο- Συνοπτικός
γισμού των Δανειστικών Επιτρόπων Νόμος (Αρ. 1) του 2000.
τίτλος.
2. Επιπρόσθετα με τα ποσά που έχουν ήδη ψηφιστεί νόμιμα ως ειδικευμένες Έγκριση
πιστώσεις για τη χρήση των Δανειστικών Επιτρόπων ή που δυνατό να ψηφί Βλτ»ωΜ>ί5απο
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στουν αργότερα νόμιμα ως τέτοιες για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως διατε
θεί από το Ταμείο των Δανειστικών Επιτρόπων και χρησιμοποιηθεί για τη
χρήση του έτους που λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου 2000 ποσό που
δεν υπερβαίνει τα τέσσερα εκατομμύρια και επτακόσιες χιλιάδες λίρες για
κάλυψη των δαπανών των Δανειστικών Επιτρόπων για την περίοδο αυτή.
(1593)

Δανειστικών
Επιτρόπων
£4700000για
τη χρήση
του
έτον που
$
λήγει την
31η Δεκεμβρίου
2000.
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Ειδίκευση
των ποαών
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 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.
ΠΙΝΑΚΑΣ
(Αρθρο 3)
Δαπάνη
Κεφάλαιο

21. Έκδοση Δανείων

Αρθρο

21.001. Αλλα
Δάνεια

Ποσό
£
4.700.000

4.700.000

Σκοποί

Πρόσθετη Πίστωση για κάλυψη
της δαπάνης δανειοδότησης του
Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλι
σης, για να καταστεί δυνατή η
από μέρους του καταβολή απο
ζημιώσεων σε γεωργούς που υπέ
στησαν ζημιές από τις αντίξοες
καιρικές συνθήκες που επεκράτη
σαν στην Κύπρο το 2000.

