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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος; ( Ά ρ . 7) του 1979
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπί σημον εφημερί δα της Κυπριακής
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος.
Αριθμός 97 του 1979
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒ ΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒ ΔΟΜΗ'ΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Β ουλής Προοίμιον.
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον
περί ΠροϋπολογισμοΟ Νόμον τοΟ 1979 είναι ανεπαρκή.
Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς
δι* ους δέν γίνεται πρόβλεψις εις τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον
του 1979Γ
Ή Βουλή των 'Αντιπροσ ώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω- Συνοπτικός
ματυκοΟ Προϋπολογισ μού Νόμος (*Αρ. 7) του 1979.
τίτλος.
2. Επιπροσ θέτως των ποσ ών ατινα έψηφίσ θησ αν ήδη νομΟμως ώς
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΟται δια τήν
αυτήν χρήσιν εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΟ λογαριασμού Παγίου
Ταμείου τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του
έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτη ν Δεκεμβρίου, 1979 ποσόν
μή υπερβαίνον τά δέκα επτά εκατομμύρια λίρας προς κάλυψιν τών
δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δηιμοκρατίας διά τήν περίοδον
ταύτη V.
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3. Τό ύπό τοΟ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι- Είδίκευσις
κευθεΐσα πίστωσις προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής τών δατκχνη
Δημοκρατίας διά τοιαύτα έργα αναπτύξεως άτινα εχουσιν έγκριθή θη^μένων
ή θά έγκριθώσι μετά ταύτα υπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων και ποσων ·
διά του παρόντος μεταφέρεται ε'ις τό Ταμεΐον 'Αναπτύξεως τής
Δημοκροπίας.

