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Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας για το 1999 Νόμος του 
1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 45(11) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 1999 
ΕΠΕΙΔΗ έχει αποδειχθεί ότι ορισμένα ποσά που εγκρίθηκαν από τη Βουλή 

των Αντιπροσώπων για τους σκοπούς που προβλέπονται στον περί Προϋπο
λογισμού του Ταμείου Θήρας Νόμο του 1999 είναι ανεπαρκή. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι ανάγκη όπως διενεργηθούν δαπάνες για τους 
σκοπούς για τους οποίους δε γίνεται πρόβλεψη στον περί Προϋπολογισμού 
του Ταμείου Θήρας Νόμο του 1999. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολο

γισμού του Ταμείου Θήρας για το 1999 Νόμος του 1999. 
2. Επιπρόσθετα με τα ποσά που έχουν ήδη ψηφιστεί νόμιμα ως ειδικευμένες 

πιστώσεις για την αγορά περδικιών κάτω από το Αρθρο 906 «Αγορά θηρα
μάτων από ιδιωτικά εκτροφεία», εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο 
Θήρας και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμ
βρίου 1999 ποσό που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες 
λίρες για κάλυψη των δαπανών του Ταμείου Θήρας για την περίοδο αυτή. 

ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΤΟ 1999 

Αριθμός 
Κεφαλαίου και 

περιγραφή 

Αριθμός 
άρθρου και 
περιγραφή 

Εγκριμένος Πρόσθετο 
Προϋπολο ποσό που Ολικό 

γισμός ζητείται ποσό 
£ £ £ 

Λόγοι για τους οποίους η 
εγκριμένη πρόνοια έχει 

καταστεί ανεπαρκής κατά 
τη διάρκεια του οικονο

μικού έτους 1999 

03.51 Ταμείο 906 Αγορά θη 450.000 458.000 908.000 Πρόσθετη πίστωση για 
θήρας ραμάτωναπό την κάλυψη της δαπάνης 

ιδιωτικά εκ για πληρωμή περδικιών 
τροφεία που παραλήφθηκαν το 

τέλος του 1998 και για 
περδίκια που παραλή
φθηκαν με βάση τα νέα 
συμβόλαια για την περίοδο 
ΙουλίουΣεπτεμβρίου 1999. 

Προοίμιο. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Έγκριση 
πληρωμής από 
το Ταμείο 
Θήρας 
ποσού 
£458.000 
για τη χρήση 
του έτους που 
λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου 
1999. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


