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Ο περί ΣυμπληρωματΓκού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 12) του 1985 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 60 που 1985 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟ-
ΠΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝ-
ΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
Επειδή απεδείχθη ότι ωρισμένα ποσά εγκριθέντα υπό της Βουλής Προοίμιο*, 

των Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1985 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι" ους 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. 12) του 1985. τίτλος,. 
2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως 

ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Πα
γίου Ταμείου της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά την χρήσιν 
του έτους του λήγοντος την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1985 
ποσόν μη υπερβαίνον τας τριάκοντα εννέα χιλιάδας και ακταικοσϋας 
λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρα
τίας διά την περίοοον ταύτην. 

3. Το υπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως ειδι
κευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους ανα
φερομένους εις το εν τ ο Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν 
μη υπερβαίνον το εις το κεφάλαιον και άρθρον τούτο αναφερόμε
νον ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν τω 
κεφαλαίο και άρθρω τούτω αναφερομένας και ειδικώς καθοριζό
μενος υπηρεσίας και σκοπούς. 

Έγκρισις 
πληρωμής 
έκτου 
λογαριασμού 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσού 
£39,800 
διά την 
χρήσιν 
του έτους 
του λήγοντος 
την 31ην 
Δεκεμβρίου, 
1985. 

ΕιΜκευσις 
των δαπάνη· 
θησομένων 
ποσών. 
ΠΙνσζ. 
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Αρ. 

66.01Α 

Τακτικοί Δαπάναι 

Κεψάλαιον 

Μακροπρό
θεσμα 
Δάνεια και 
Προκατα
βολαί. 

Αρ. 

496 

Άρθρον 

Δάνεια εις 
Ελληνικός 
Χημικάς 
Βιομηχα
νίας Λτδ. 

Ολικόν . . 

Ποσόν 

£ 
39,800 

39,800 

Διάθεσις των απαιτουμένων χρημάτων διά 
την δανειοδότησιν της Εταιρείας «Ελληνικοί 
Χημικαί Βιομηχανίαι Λτδ.» διά την αντιμετώ
πισιν των ακολούθων υποχρεώσεων :— 

£ 
(α) Μισθοί, ημερομίσθια προσωΟ 

πικού και εισφοραί Εργοδότου Ι 
διά τον Απρίλιον 1985.. S· 8,966 

(β) 14ος μισθός και δώρα πρόσω Ι 
πικού διά το Πάσχα J 

(γ) Πληρωμή αγοράς υλικών συν
τηρήσεως των εργοστασίων διά 
την περίοδον ΙανουαρίουΑπρι
λίου 2,918 

(δ) Πληρωμή μεταφορικών του 
προσωπικού διά την περίοδον 
ΙανουαρίουΑπριλίου . . . . 570 

(ε) Πληρωμή εις την Αρχή Ηλεκ
τρισμού διά κατανάλωσιν ηλεκ
τρικού ρεύματος διά την περί
οδον ΙανουαρίουΜαρτίου . . 11,731 

(στ) Πληρωμή ασφαλίστρων διά την 
ανανέωσιν ασφαλείας των εργο
στασιακών εγκαταστάσεων διά 

Ολικόν £39,800 


