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Ό τχερϊ Συμπληρωματ ικού Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 12) τοΰ 1966 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως ε'ις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο

κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος . 

'Αριθμός 66 τοΰ 1966 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΞ. 

Ε π ε ι δ ή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα υπό της Βου
λής των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις 
τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1966 εΐναι ανεπαρκή. 

ΚαΙ επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι* οϋς δεν γίνεται πρό(3λεψις εις τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
τοΰ 1966. 

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

ματικού Προϋπολογισμού Νόμος ("Αρ: 12) τοΰ 1966. 
2. "Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώ ς 

είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή ατινα μετά 
ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά την αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δ π ω ς πληρωθή εκ τοΟ λογαριασμού Παγίου Ταμείου της Δημο
κρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους τοΰ λήγοντος τήν 
τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1966, ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
δέκα τρεις χιλιάδας έννεακοσίας και τεσσάρας λίρας προς κάλυψιν 
τών δαπανών της Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον 
ταύτην. 

3. Το ύπό του άρθρου 2 χορηγού μενον ποσόν χορηγείται ώ ς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς το εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον καΐ ποσόν μή υπερ
βαίνον το εϊς το κεφάλαιον και άρθρον τοϋτο άναφερόμενον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς εν τ ω κεφαλαίω και 
αρθρω τούτω αναφερόμενος και ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
κα\ σκοπούς. 

Προοίμιο ν. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Έγκρισις πλη 
ρωμής έκ τοΟ 
λογαριασμού 
Παγίου Τα

μείου ποσού 
£13,904 διά 
τήν χρήσιν τοΟ 
Ετους τοΰ λή

γοντος τήν 
31.12.1966. 

ΕΙδΙκευσις 
τών δαπάνη 
θησομένων 
ποσών. 
Πίναζ. 

ΠΙΝΑΞ 

Τακτικοί Δαπάναι 

Άρ. Κεφάλαιον | *Αρ. "Αρθρον Ποσόν 
Σκοπός 

58Α Χορηγίαι καΐ Συν
εισφορά!. 

19 Δήμοι—"Εκτακτοι 
Χορηγίαι. 

Όλικόν 

£ 
13,904 

£13,904 

Διάθεσις χρημάτων διά τήν 
παροχήν έκτακτου χορηγίας προς 
τόν Δήμον Λευκωσίας διά τήν 
άσφάλτωσιν τών ακολούθων δδών 
τής περιοχής Νεαπόλεως : 

Παύλου Μελά, Βελισσαρίου, 
ΓΗικ. Σκουφά, Σερρών, Στεφ. 
Δραγούμη, Νικ. Γκύζη, Ρέ
πουλη, Κουμουνδούρου, Βό
τση, Γ. Χρ. ΆζΙνα, Βασ. Μι· 
χαηλίδη, Ροδ. Γεωργιάδη, 
'Ισιδώρου καΐ Δαγκλή. 

Έτυπώθη έν τω ΤυπογραφεΙω τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


