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Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Nopoc (Αρ. 6) του 1985 
εκδίδεται διό δημοοιεύσεακ; εις την επίοημον εφημερίδα τηα Κυπριακήο 
Δημoκpατίαc συμφώνως τω όρθρω 52 του Συντάγματος 

Αριθμός 35 του 1965 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο 
Γ Ι Σ Μ Ο Υ Δ Ι Α ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝ
Τ Ο Σ ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

Χ Ι Λ Ι Α ΕΝΝΕΑ/ΚΟΣ ΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

Επειδή απεδείχθη ότι ωρισμένα ποσά εγκριθέντα υπό της Βουλής Προοίμιον. 
των Αντιπροσώπων 6ιά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1985 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι* συς δεν γίνεται πρόβλεψις εις τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1985. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Συμπλη- Συνοπτικός 
ρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 6) του 1985. τίτλος. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως ·Εγκρ»ις 
ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την «του 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Πα- Πο^υ
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νίθυ Ταμείου της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά την χρήσιν Ταμίίοα 
του έτους του λήγοντος «την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1985 ποοοο 
ποσόν μη υπερβαίνον τας ?εζήκοντά έξ ^χιλιάδας και ετCTό:kQσiaςv,■.
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δεκαέξ λίρας.'προς «κάλυψιν των δαπανών-της Κυβερνήσεως'της Δη.̂ ;xLto-iv 
μοκρατίας διά την^περίσοον ταύτην. . '̂'τοοίτοβς '̂ 
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3. 3kjUmo του^ααθρου 2 %χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως^έιδΓ^ΕίΜ»*^?'"·..ViS^fe'- .'̂  τ1 ·■«».» 

φερομέν _ 
μη υπερβαίνον το 3εις ^6;^εφάλαιόν και άρθρονντούτο .αναφέρομε-*n1§a^ 
νον ποσόν, δυνατΛΧΐ^^ί»χ(ϊηά|μοπριήθή και δαπανηθή διά τας εν τω^~'-Ψ"^ *̂̂ &&· /'"ν;,,*·^ -V
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κεφαλαίω και άρθρω τρύτώ. αναφερσμένας και ειδικώς κάθοριζο-'-^ , ""^ ?%,.;î  $^5^
 : ^^p" · 

μένας'υπηρεσίας' κάΐΐ σκοπούς. · ' * "^-'^ „*kV'«*& ' 
ν ; -* ■ - . ' , _'%* .".·;'," <?·<<■ 

Π Ι Ν Α Ξ *
5 

-•V 

1 Τ
ΜΛ^Ϊ> 

V?? 

Αρ. 

68Α 

Τακτικοί Δαπάναι 

Κεφάλαιον 

Διάφορα 

Αρ. 

471 

Αρθρον 

Ανακούφισις διά 
Ζημίας εκ 

, Θεομηνιών. 

Ολικόν 

Ποτόν 

£ 
66,716 

66.716 

Σκοποί 

Διάθεσις των απαιτουμένων 
χρημάτων διά την καταβολήν 
αποζημιώσεων διά ζημίας εις 
οικίας και οικιακόν εζοττλι
σμόν και γεωργικάς/κτηνο
τροφικάς ζημίας αίτινες δεν 
καλύπτονται αττό τον Οργα
νισμόν Γεωργικών Ασφαλί
σεων και άλλους ασφαλιστι
κούς οργανισμούς, εν σχίσει 
προς τας πλημμύρας αίτινες 
έπληξαν την περιοχήν Λάρ
νακος και άλλας περιοχάς 
της Νήσου τον Νοέμβριον 
του 1984. 


