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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 8) τοΰ 1979 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 98 του 1979 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟ-

ΠΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ. 

'Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον. 
τών Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τον 
ιιερι Προϋπολογισμού Νόμον του 1979 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι' ους δεν γίνεται πρόβλεψις εϊς τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1979. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς 6 περί Συμπληρω-

ματικοΟ Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 8) τοΰ 1979. 
2 . 'Επιπροσθέτως των π ο σ ώ ν άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώ ς Έγκρισις 

εϊδικευθεΐσαι πιστώσεις δ ιά την χρήσιν της Δημοκρατίας ή ατινα μετά πληρωμής 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώ ς τοιαϋται διά τήν αυτήν χρή έ κ τ ο 0 λ ο_ 
σιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου παγίου1*00 

της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΟ έτους του Ταμείου 
λήγοντος τήν τριακοοτήν πρώτην Δεκεμβρίου 1979, ποσόν μή Οπερ ποσοΟ 
βαΐνον τά τέσσαρα εκατομμύρια έπτακοσίας χιλ ιάδας λ ίρας προς £4,7θθ,οοο 
κάλυψιν των δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν γρ^ντοϋ 
πεοίοδον ταύτην. έτους τοΰ 

λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκειαδρίου 
1979. 

3. Ι ό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Είοίκευσις 
κευθεΐοα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναψε τών δαπα\η
ρομένρυς είς το εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μή Οησομένων 
υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον και άρθρον τούτο άναφερόμενον ποσόν ^c'OG>

c
v* 

δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς εν τω κεφαλαίω 
και άρθρω τούτω άναφερομένας καί ειδικώς καθοριζομένας υπη
ρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

•Αρ. 

68 Α 

Τακτικοί Δαπάναι 

Κεφάλαιον 

Μή Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι καΐ 
Άποθεματικόν. 

•Αρ. 

348 

"Αρθρον 

Μή Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και Άπο
θεματικόν. 

Όλικόν £ 

Ποσόν 

£ 
4.700,000 

4,700.000 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς συμπλήρω
σιν διαφόρων κονδυλίων του 
Τακτικού Προϋπολογισμού 
διαρκοΰντος τοΰ τρέχοντος 
έτους. 


