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Σκοποί
"Αρ. |

Κεφάλαιόν

.

| *Αρ. |

"Αρθρον

6ΙΑ

Ποσόν

50,000 ι
Μή Προβλεπόμενοι
Δαπάναι teal
. Αποθεματικόν.

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων δια τήν άναθεώρησιν
τών ωρομισθίων τών Κυβερ
νητικών "Εργατών α ν α δ ρ ο 
μικώς διά μέν τους τακτικούς
έργάτας άπό 1.8.1968 διά δέ
τ ο υ ς εκτάκτους ά π ό 1.3.1969.

Μη
Προβλεπόμενοι
Δαπάναι καΐ Ά π ο 
θεματικόν.

Όλικόν

£50,000

Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 11) του 1969, ε κ
δίδεται διό: δημοσιε ύσε ως ε ίς τήν έπίσημον ε φημε ρίδα της Κυπριακής Δημοκρα*
τίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος.
"Αριθμός 65 του 1969
ΝΟΜΟΣ ΠΡ ΟΝΟΩΝ ΠΕΡ Ι ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡ ΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝ
ΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡ ΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡ ΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡ ΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ.
ΠροοΙμιον

Επειδή απε δε ίχθη δτι ώρισμένα ποσά ε γκριθέντα ύπό της Βουλής
τό)ν Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλε πόμε νους ε ις τόν
περί Προϋπολογισμού Ηόμον του 1969 ε ίναι ανε παρκή.
Και ε πε ιδή παρέστη ανάγκη διε νε ργε ίας δαπανών διά σκοπούς
δι* ούς δέν γίνε ται πρόβλε ψις ε ίς τόν πε ρί Προϋπολογισμού Νόμον του
1969.
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζε ι ώς ακολούθως :

Συνοπτικός
τίτλος.

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό πε ρί Συμπληρω
ματικού Προϋπολογισμού Νόμος (*Αρ. Ι Ι) τοϋ 1969.

"Εγκρισις
πληρωμής
ίκ ιοΟ λο
γαριασμού
Παγίου
Ταμείου
ποσοΟ
£50,000.
διά τήν
χρήσιν τοϋ
ίτους τοϋ
λήγοντος
τήν 31 ην ·■
Δεκεμβρίου
1969.

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς
είδικευθεΐσαι πιστώσε ις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή οτινα με τά
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαϋται διά τήν αυτήν χρήσιν,
εγκρίνεται δπως πληρωθή ε κ τοΰ λογαριασμού Παγίου Ταμε ίου τής
Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους τοΰ λήγοντος
τήν τριακοστήν πρώτην Δε κε μβρίου 1969 ποσόν μή υπε ρβαίνον τάς
πεντήκοντα χιλιάδας Χίρας προς κάλυψιν των δαπανών τής Κυβε ρνή
σεως τής Δημοκρατίας διά τήν πε ρίοδον ταύτην.

ΕΙδίκευσις
τών δαπάνη ·
θη σο μένω ν
ποσών.
Πίνας

3, Τό Οπό. τοϋ άρθρου 2 χορηγού μενον ποσόν χορηγε ίται ώς ε ίδικε υ
θεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρε σίας και τους σκοπούς τους αναφε ρομέ
νους ε ις τό έν τω Πίνακι κε φάλαιόν και άρθρον και ποσόν μή υπε ρβαίνον
τό ε ις τό κε φάλαιόν καΐ άρθρον τούτο άναφε ρόμε νον ποσόν δύναται νά
χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς έν τω κε φαλαίω και άρθρω τούτω
αναφερόμενος κα« ε Ιδικώς καθοριζόμε νος υπηρε σίας καΐ σκοπούς.

