ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟ Υ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟ Σ ΤΗΣ ΔΗΜΟ ΚΡΑΤΙΑΣ
ύπ Άρ. 753 της 17ης Ο ΚΤΩΒΡΙΟ Υ 1969

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ό περί Συμπληρωματικοί) Προϋπολογισμού Νόμος ("Αρ. 14) του 1969 ε κ
δίδεται δια δημοσιε ύσε ως ε ίς τήν έπίσημον ε φημε ρίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφ ώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος.
'Αριθμός 69 του 1969
ΝΟΜΟΣ ΠΡ ΟΝΟΩΝ ΠΕΡ Ι ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡ ΟΎΠΟΛΟΠΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡ ΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡ ΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡ ΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡ ΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ.
Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό τής Βου- Προοίμ Ά.
λής τών 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς
τον περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1969 είναι ανεπαρκή.
Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας ba.Tia\/cuv διά σκοπούς δι*
ους δέν γίνεται πρόβλεψις είς τον περί Προϋπολογισμού Νόμον τοΟ
1969.
Ή Βουλή τών "Αντιπροσώπων ψηφ ίζει ως ακολούθως :
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφ έρηται ώς 6 περί Συμπληρω- Συνοπτικός
ματικοΟ Προϋπολογισμού Νόμος (*Αρ. 14) τοϋ 1969.
τίτλος.
2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφ ίσθησαν ήδη νομίμως ώς "Εγκρϋθ!.ς
είδικευθείσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα μετά πληρωμής
έκτ<0
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρήσιν, Λογαριοιομοδ
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΟ λογαριασμού Παγίου Ταμε ίου τής Π.:ν-1/Ιί?Α.
Δημοκρατίας καί χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΟ έτους τοΟ λήγοντος Ταμείου
τήν τριακοστήν πρώτην Δε κε μβρίου 1969, ποσόν μή υπε ρβαίνον τάς nocot»
£1.000
χιλίας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβε ρνήσε ως τής Δημο Sid
τήν
κρατίας διά τήν πε ρίόδον ταύτην.
χρτ,σιν τοΟ
Ετους τοΟ
λήγοντος
τήν 31 ην
Δεκεμβρίου
1969.

3. Το ύπό τοΟ άρθρου 2 χορηγουμε νον ποσόν χορηγε ίται ώς ε ίδι
κευθεϊσα πίστωσις διά τάς υπηρε σίας καί τους σκοπούς τους αναφε 
ρομένους ε ίς τά ε ν τω Πίνακι κε φάλαιον καί δρθρα καί ποσόν μή
υπερβαίνον το ε ίς έκαστο ν κε φάλαιον καί άρθρον άναφε ρόμε νον ποσόν
δύναται νά χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τάς έν τφ κε φαλαίω καί
αρθρω τούτω αναφε ρόμε νος καί ε ιδικώς καθοριζόμε νος υπηρε σίας
καί σκοπούς.
(793)
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ΠΙναζ.

