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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 19) του 1969, εκ
δίδεται δια.δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοβ Συντάγματος. ' 

• 'Αριθμός.88 του 1969 ' - . ■ 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟ-

. , ' ΠΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡ1ΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣ ΙΑ,ΚΑ Ι ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ. 

, Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα υπό της. Βουλής προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους ε'ις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1969 εΐναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι* οϋς δεν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1969. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς δ περί Συμπληρω- Συνσ7ηικός 
ματικου Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 19) του 1969. τίτλος. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς ΕΥκριοις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή άτινα μετά πληρωμής 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρή έκ το° λο"„ 
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΰ λογαριασμού Παγίου Ταμείου παγίου^" 
της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους του Ταμείου 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1969, ποσόν μή όπερ. ποσού 
δαΐνον τάς εκατόν έδδομήκοντα πέντε χιλιάδας όκτακοσίας δέκα £! 7 5 · 8 1 " 
λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρα χρόνιου 
τίας διά τήν περίοδον ταύτην. Ετους τοΰ 

λήγοντος, 
τήν 31 ην 
ΔεκεμβρΙοο 
1969. 

3 . Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι εΐδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσϊς διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφε- τών δαπάνη 
ρομένους είς τά έν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μή θησομένων 
υπερβαίνον τό είς Εκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον πο- ΐ ^ ν ' ' 
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα-
λαίω καΐ άρθρω τούτω άναφερομένας καΐ είδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. ■-.-··..·■ " ·<·-
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ΠΙΝΑΞ 

ΤακτικαΙ Δαπάναι 

*Αρ. | Κεφάλαιον | *Αρ. | "Αρθρον Ι Ποσόν Ι 
Σκοποί 

46Α 

56Α 

69Α 

Τελωνεία. 

Τιμαριθμικά "Επιδό
ματα. 

Ταχυδρομεΐον. 

14 

10 

"Αγορά 'Εξοπλισμού 
Τηλεπικοινωνιών. 

Τιμαριθμικά 'Επιδό
ματα είς Κυβερνητι
κούς υπαλλήλους. 

Μεταφορά Ταχυδρο
μείου. 

Ό λ ι κ ό ν 

Διάθεσις χρημάτων διά την 
άγοράν εξοπλισμού τηλεπικοι
νωνιών διά τό Τμήμα Τελω
νείων διαρκοΟντος τοΰ τρέ
χοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη 
μάτων διά τήν άντιμετώπισιν 
τών ηύξημένων αναγκών είς 
Τιμαριθμικά 'Επιδόματα' είς 
Κυβερνητικούς 'Υπαλλήλους 
διαρκοΟντος του τρέχοντος 
Ετους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων διά τήν άντιμετώπισιν 
τών ηύξημένων δαπανών διά 
τήν μεταφοράν εγχωρίου καΐ 
εξωτερικού ταχυδρομείου 
διαρκοΰντος τοΰ τρέχοντος 
έτους. 

.4^ 

Έτυπώθη εν τφ ΤυπογραφβΙφ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αν Λευκωσία. 


