
690 

Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 17) του 1967, 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δη
μοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις πλη 
ρωμής έκ τοΰ 
λογαριασμού 
Παγίου Τα

μείου ποσοΟ 
£55 ,100 διά 
τήν χρήσιν τοΟ 
Ετους τοΰ λή

γοντος τήν 
31.12.1967. 

ΕΙδΙκευσις 
των δαπάνη 
θησομένων 
ποσών. 
ΓΚναξ. 

'Αριθμός 62 του 1967 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗ
ΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε
ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΠΤΑ. 

'Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα υπό της Βουλής 
των 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τόν 
περί Προϋπολογισμού Νόμον τοΰ 1967, είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς δι' 
ους δέν γίνεται πρόδλεψις εις τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον του 
1967. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω
ματικού Προϋπολογισμού Νόμος (*Αρ. 17) τοΰ 1967. 

2. 'Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως 
ώς είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή 
ατινα μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται 
διά τήν αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή εκ τοΰ λογαριασμού 
Παγίου Ταμείου τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν 
τοΰ έτους τοΰ λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1967, ποσόν 
μή υπερβαίνον τάς πεντήκοντα πέντε χιλιάδας καΐ εκατόν λίρας προς 
κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν πε-
ρίοδον ταύτην. 

3. Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγού μενον ποσόν χορηγείται ώς εϊδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς τά εν τώ Πίνακι κεφάλαια καί άρθρα και ποσόν μή υπερ
βαίνον τό είς εκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τάς εν τω κεφαλαίω καί 
άρθρω τούτω άναφερομένας καί ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
καί σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ. 

ΤακτικαΙ Δαπάναι 

*Αρ. | Κεφάλαιον | Άρ. | "Αρθρον Ποσόν 
Σκοποί 

58Α 

59Α 

63Α 

70Α 

Έπιστροφαι Χρημά
των καί Δασμών. 

Διάφορα 

Τακτικοί Δαπάναι 
Δημοσίων "Εργων. 

Ίατρικόν Τμήμα 

8Α 

13 

Έπιστροφαι Χρημά
των—ΕΙσφοραΙ Σχε
δίου Συντάξεων Χη
ρών και "Ορφανών. 

Άποζημίωσις καί "Ε
ξοδα 'Αγωγών. 

Συντήρησις Κυρίων 
καί Δευτερευουσών 
'Οδών. 

Φάρμακα καί Άλλαι 
ΊατρικαΙ Προμήθει

Όλικόν 

100 

18,000 

20,000 

17,000 

£55,100 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων δι* έπιστροφάς εισφο
ρών εις το Σχέδιον Συντά
ξεων Χηρών καί 'Ορφανών 
δυνάμει τών διατάξεων τοϋ 
Νόμου Άρ. 9 τοϋ 1967. 

Διάθεσις προσθέτου ποσοΰ 
χρημάτων αναγκαίων διά την 
ύπό της Κυβερνήσεως κατα
βολήν αποζημιώσεως καί 
εξόδων αγωγών διαρκοΰντος 
τοϋ τρέχοντος Ετους. 

Διάθεσις προσθέτου ποσοΟ 
χρημάτων αναγκαίων διά τήν 
συντήρησιν κυρίων καί δευτε
ρευουσών οδών ύπό τοϋ 
Τμήματος Δημοσίων "Εργων 
διαρκοϋντος τοϋ τρέχοντος 
έτους. 

Διάθεσις προσθέτου ποσοΰ 
χρημάτων αναγκαίων διά τήν 
άγοράν φαρμάκων και άλλων 
Ιατρικών προμηθειών αναγ
καίων διά τό Τμήμα 'Ιατρικών 
Υπηρεσιών διαρκοϋντος τοϋ 
τρέχοντος έτους. 


