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Ο περί Συμπληρωματ ικού Προϋπολογισμού Νόμος ( Ά ρ . 20) τοΟ 1969 έκδί-

οεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρα

τίας συμφοινως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος . 

Προοίμιον 
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λήγοντος 
την 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1 9 6 9 . 

ΕΙδίκευσις 
των δαπάνη 
θησομένων 
•ποσών. ■ 
ΓΗναζ. 

Αριθμός 90 του 1969 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΊΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣ ΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ 

Ε π ε ι δ ή απεδείχθη ότι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα υπό της Βουλής 
των Αντιπροσώπων δια τους σκοηούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμός Νόμον τοΰ 1969 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς δι' 
ους δεν γίνεται πρόδλεφις είς τόν- περί Προϋπολογισμού Νόμον του 
1969. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπλη

ρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 20) του 1969. 

2 . 'Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσάι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας , ή άτινα 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αυτήν 
χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή έκ :οΰ λογαριασμού Παγίου Τα
μείου της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους 
τοΰ λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1969, ποσόν μή 
υπερβαίνον τάς έξή κοντά 'τρεις χ ιλ ιάδας έξακοσίας όγδοη κοντά 
τρεις λίρας προς κάλυψιν των δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημο
κρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3 . Το υπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς τό έν τώ Πίνακι κέφάλαιον καιάρθρον καΐ ποσόν μή 
υπερβαίνον τό είς τό κέφάλαιον καί άρθρον τοΰτο άναφερόμενον πο
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφά
λαίω καί άρθρω τούτω ά\αφερομένας καί είδικώς καθο'ριζομένας 
υπηρεσίας καί σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ 

ΤακτικαΙ Δαπάναι 

•Αρ. | Κέφάλαιον | "Αρ. | ~ "Αρθρον | Ποσόν 
■'■ , . Σκοποί 

67Α Τμήμα Πολιτικής 
"Αεροπορίας. 

Κέντρον Έλεγχου 
' 'Πτήσεων—Ύπηρε 
σίάι Τηλεπικοινω
νιών. 

:>; Όλικόν .. 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη 
μάτων αναγκαίων προς έξό
φλησιν τών προς τήν "Αρχήν 
Τηλεπικοινωνιών 'Κύπρου έ*
κρεμουσών υποχρεώσεων τής 
Κυβερνήσεως διά"τάς υπηρε
σίας τηλεπικοινωνιών τάς 
παρεχόμενος.ύπό τής "Αρχής 
είς τόν Διεθνή Αερολιμένα 
Λευκωσίας. χί,.. 

Έτυτίώβη έν τ φ Ι υ τ ο γ ρ α φ ε ί ς της ΚιττριακΓ;ς Δημοκρατίας έν AFUKCJOIU 


