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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 1) του 1967, εκ
δίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 17 τοΰ 1967 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΤΙΟ-

ΛΟΠΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ 31ην ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ 
ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΠΤΑ. 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό τής Βου- Προοίμιον. 
λής των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις 
τον περί Προϋπολογισμού Νόμον τοΰ 1967 ει ναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι' ους δεν γίνεται πρόβλεψις εις τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
τοΰ 1967. 

"Η Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Συμπλη- Συνοπτικός 

ρωματικοϋ Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 1) τοΰ 1967. τίτλος. 
2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς -Εγκρισις 

ε'ιδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα πληρωμής 
μετά ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αύ 6*TO° 
τήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθη εκ του λογαριασμού Πάγιου Π ' ^ ^ 
Ταμείου τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ Ταμείου 
έτους τοΰ λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1967 ποσόν «οσοΟ 
μή υπερβαίνον τάς είκοσι τρεις χιλιάδας διακοσίας και ένενήκοντά ^ i 3 ^ 9 2 

δύο λίρας προς κάλυψιν των δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δήμο χρή^τοο 
κρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. Ετους τοΰ 

λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1967. 

3 . Τό υπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Είδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άνα των δακανηθη
φερομένους εις τά έν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μή σο^^νων 

υπερβαίνον τό εις εκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον πίναξ." 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίω και άρθρω τούτω αναφερόμενος και ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Τακτικοί Δαπάναι 

•Αρ. Κεφάλαιον •Αρ. | "Αρθρον | Ποσόν 
Σκοποί 

59Α 

67Α 

Διάφορα. 

Λιμενικά! Ύπηρε
σίαι. 

36 'Επαναπατρισμός 
Κυπρίων ύποχρεω· 
θέντων νά εγκατα
λείψουν τό Κόγκο. 

Άνέλκυσις Πλωτού 
Γερανού. 

Όλικόν 

18,740 

4,552 

£23,292 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων προς κάλυψιν της δα
πάνης διά την έκκένωσιν και 
έπαναπατρισμόν Κυπρίων έκ 
Κόγκου κατά τό έτος I960. 

Διάθεσις προσθέτου ποσού 
χρημάτων αναγκαίων προς 
κάλυψιν της δαπάνης ανελ
κύσεως καΐ επισκευής τοϋ 
Πλωτού Γερανού τοϋ Τμή
ματος Λιμένων. 

Έτυπώθη έν ιφ Τοπογραφείς τής Κυπριακής Δημοκρατίας, εν Λευκωσία. 


