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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος ( Ά ρ . 7) τοΰ* 1966 εκ
δίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημαν εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

ΠροοΙμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
ίκτοΟ 
ΛογαριασμοΟ 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσοΰ 
£107,207 
διά τήν 
χρήσιντοϋ 
ίτουςτοΟ 
λήγοντος 
την 31 ην 
Δβκβμβρίου 
1966. 
ΕΙδίκιυσις 
τών δατιανη-
θησομένών 
ποσών. 
ΠΙναξ. 

'Αριθμός 52 του 1966 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ
Γ ΙΣΜΟΥ Δ Ι Α ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗ
ΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗ Ν ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ ΧΙΛ ΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣ ΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΞ. 

Επειδή '■ απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα Οπό της Βουλής 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους ε'ις τόν 
περί Προϋπολογισμού Νόμον τόυ 1966 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι* ους δέν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί ΠροϋπολογισμοΟ Νόμον του 
1966. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω

ματικού ΠροϋπολογισμοΟ Νόμος ("Αρ. 7) τοΰ 1966. 
2. "Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως 

είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΟται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του Λογαριασμού Παγίου Ταμείου της Δημο
κρατίας καΙ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τού έτους τοΰ λήγοντος 
τήν τρίακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1966, ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
εκατόν επτά χιλιάδας διακοσίάς καΐ επτά λίρας προς κάλυψιν των 
δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3. Τό υπό τού άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδικευ
θεΐσα πίοτωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφερομέ
νους είς τά έν τω Πίνακι κεφάλαια καΐ άρθρα καΙ ποσόν μή υπερβαίνον 
τό εϊς Εκαστον κεφάλαιον καΙ άρθρον άναφερόμενον ποσόν δύναται νά 
χρησιμοποιηθή καΙ δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω καΙ δρθρω τού
τω αναφερόμενος καΙ είδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ. 

Τακτικοί Δαπάναι 

*Αρ. | Κεφάλαιον | Ά ρ . Άρθρον Ποσόν 
Σκοπός 

Ι8Α 

59Α 

Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων. 

Έττιστροφαί Χρημά
των καΙ Δασμών 

8 (ν) Σχέδιον Μείζονος 
Λευκωσίας— 
Αγορά "Υδατος 

ΈπιστροψαΙ Χρη
μάτων—Τμήμα 
Εσωτερικών Προ
σόδων 

Όλικόν 

Διάθεσις προσθέτου ποσού 
χρημάτων διά τήν άγοράν 
Οοατος διά τάς άνάγκας τοΰ 
Σχεδίου Μείζονος Λευκωσίας 
διαρκοϋντος τοΰ τρέχοντος 
έτους. 

Διάθεσις προσθέτου ποσοϋ 
χρημάτων αναγκαίων δι' 
έπιστροφήν φόρου είσοδή 
ματος ύπό τοΟ Τμήματος 
'Εσωτερικών Προσόδων 
διαρκοϋντος τοΰ τρέχοντος 
έτους. 


